PUP W TURKU OFERTY PRACY 20.08.2018r.
Lp
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Stanowisko/Zawód

Nauczyciel wychowania
przedszkolnego
OfPr/18/0631
JM

Nauczyciel wspierający
OfPr/18/0631
JM

Kierowca samochodu
dostawczego do 3,5 tony
OfPr/18/0623
JM

Wymagania
WYKSZTAŁCENIE: wyższe kierunek: wychowanie przedszkolne,
edukacja wczesnoszkolna
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: mile widziana znajomość języka
angielskiego
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, pn-pt, 8-16
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: praca z grupą przedszkolną
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. 3 Maja 8 lub ul. M. Rataja 4
62-700 Turek
WYNAGRODZENIE: 2100 zł brutto
WYKSZTAŁCENIE: wyższe kierunek: pedagogika specjalna bądź
pokrewne
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: mile widziana znajomość języka
angielskiego
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, pn-pt, 8-16
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: bieżące wspieranie dziecka z
niepełnosprawnością w strukturach przedszkolnych
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. 3 Maja 8 lub ul. Rataja 4 62700 Turek
WYNAGRODZENIE: 2100 zł brutto
WYKSZTAŁCENIE: min. zawodowe
STAŻ PRACY: min. 2 lata doświadczenia na stanowisku kierowcy
samochodu dostawczego
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: prawo jazdy kat. B, komunikatywna
znajomość j. angielskiego lub niemieckiego
ZMIANOWOŚĆ: inna, według czasu pracy kierowców
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: transport towarów na terenie Unii
Europejskiej
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: teren Unii Europejskiej
WYNAGRODZENIE: 2100 zł brutto

Ilość
miejsc

1

Pracodawca
Kuchnia „Brukselka”
Anita Dzieciątkowska-Pieścik
ul. 3 Maja 8
62-700 Turek
Tel. 605 904 907

Data
aktywności
do:

15.09.2018

Wcześniejszy kontakt telefoniczny w
celu ustalenia terminu spotkania.
Wymagane CV oraz dokumenty
potwierdzające posiadane kwalifikacje.

1

Kuchnia „Brukselka”
Anita Dzieciątkowska-Pieścik
ul. 3 Maja 8
62-700 Turek
Tel. 605 904 907

15.09.2018

Wcześniejszy kontakt telefoniczny w
celu ustalenia terminu spotkania.
Wymagane CV oraz dokumenty
potwierdzające posiadane kwalifikacje.

2

Tyczyński Transport
Tomasz Tyczyński
ul. Końcowa 7
62-700 Turek
Tel. 503 179 506

27.08.2018

4

Pracownik obsługi baru
OfPr/18/0625
JM

5

Diagnosta samochodowy
OfPr/18/0626
JM

6

7

Kierowca busa do 3,5 tony
OfPr/18/0620
JM

Lider zmiany
OfPr/18/0612
MM

WYKSZTAŁCENIE: min. zawodowe
STAŻ PRACY: min. rok doświadczenia w branży gastronomicznej
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: obsługa kasy fiskalnej
ZMIANOWOŚĆ: dwie zmiany, pn-nd, 6-14, 14-22
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: obsługa klientów, obsługa kasy
fiskalnej, przygotowywanie posiłków, dbanie o czystość w miejscu pracy
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Turecka 67, 62-709 Malanów
WYNAGRODZENIE: 2100 zł brutto
WYKSZTAŁCENIE: min. zawodowe
STAŻ PRACY: mile widziane doświadczenie na stanowisku diagnosty
samochodowego
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: kwalifikacje uprawniające do pracy
na stanowisku diagnosty samochodowego
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, pn-sb, 9-17
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: kontrola stanu technicznego pojazdów,
dbanie o porządek w miejscu pracy, obsługa klientów, sporządzanie
raportów i obsługa systemu CEPiK
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Turecka 67, 62-709 Malanów
WYNAGRODZENIE: 2100 zł brutto
WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
STAŻ PRACY: mile widziane doświadczenie na stanowisku kierowcy
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: prawo jazdy kat. B, podstawowa
znajomość j. angielskiego lub niemieckiego
ZMIANOWOŚĆ: inna, według czasu pracy kierowców
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: transport towarów na terenie Polski i
Unii Europejskiej
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: teren kraju i Unii Europejskiej
WYNAGRODZENIE: 3000 zł brutto
WYKSZTAŁCENIE: min. średnie (kierunek spożywczy – mile widziany)
STAŻ PRACY: doświadczenie w pracy w przemyśle spożywczym lub
gastronomicznym, doświadczenie w kierowaniu, zarządzaniu ludźmi
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: książeczka sanitarnoepidemiologiczna
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 5-13 lub 7-15, pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: podział pracy dla pracowników na
zmianie, nadzór nad nadzór nad poprawnym pakowaniem zakąsek,
przestrzeganie zasad HACCP, podział obowiązków w trakcie mycia,
rozliczanie ilościowe produkcji
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Szadów Pański 30, 62-700 Turek
WYNAGRODZENIE: 3000 zł brutto

1

PKS Transport Handel Usługi
Sp. z o.o.
ul. Turecka 24
62-709 Malanów
Tel. 691 911 776

13.09.2018

1

Handel Art. Spożywczymi i
Przemysłowymi
Dopieralska Teresa
ul. Parkowa 6
62-709 Malanów

13.09.2018

2

A&K LOGISTIK
Agnieszka Kwieciak
ul. Łódzka 14
62-740 Tuliszków
Tel. 602 48 46 64

12.09.2018

Wcześniejszy kontakt telefoniczny
z pracodawcą w celu ustalenia terminu
spotkania

2

Etoila Sp. z o.o.
Szadów Pański 30
62-700 Turek
Tel. 63 280 46 11
e-mail: biuro@etoila.pl

07.09.2018

8

9

10

11

Pomocnik sprzedawcy
OfPr/18/0610
MM

Doradca klienta
OfPr/18/0609
MM

Kucharz
OfPr/18/0603
JM

Spedytor
OfPr/18/0598
JM

WYKSZTAŁCENIE: min. zawodowe
STAŻ PRACY: mile widziane doświadczenie w obsłudze klientów
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: komunikatywność, zaangażowanie
ZMIANOWOŚĆ: dwie zmiany, 9-17, 11-19, pn-nd
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, ¾ etatu
CHARAKTERYSTYKA PRACY: prace około sprzedażowe,
przygotowanie ekspozycji, przyjmowanie towaru
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Nowa 23, 62-700 Turek
WYNAGRODZENIE: 1575-2100 zł brutto
WYKSZTAŁCENIE: min. zawodowe
STAŻ PRACY: mile widziane doświadczenie w obsłudze klientów lub
sprzedaży
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: komunikatywność, zaangażowanie
ZMIANOWOŚĆ: dwie zmiany, 9-17, 11-19, pn-nd
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, ¾ etatu
CHARAKTERYSTYKA PRACY: obsługa klienta, prace około
sprzedażowe, przygotowanie ekspozycji, przyjmowanie towaru
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Nowa 23, 62-700 Turek
WYNAGRODZENIE: 2500-3000 zł brutto
WYKSZTAŁCENIE: zasadnicze zawodowe
STAŻ PRACY: min. 3 miesiące doświadczenia na stanowisku kucharza
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: brak wymagań
ZMIANOWOŚĆ: dwie zmiany, 9-17,17-1, pn-nd
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: przygotowywanie posiłków
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Zygmuntówek 8, 62-709
Malanów
WYNAGRODZENIE: 3040 zł brutto
WYKSZTAŁCENIE: wyższe lub w trakcie studiów
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: biegła znajomość języka
niemieckiego w mowie i w piśmie
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 8-16, pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny
CHARAKTERYSTYKA PRACY: planowanie transportu, obsługa giełd
transportowych
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Komunalna 1c, 62-700 Turek
WYNAGRODZENIE: 3500 zł brutto

1

Neonet S.A.
Ul. Nyska 48A
50-505 Wrocław
e-mail: a.sniezko@neonet.pl

06.09.2018

Osoby zainteresowane ofertą proszone
są o kontakt mailowy

1

Neonet S.A.
Ul. Nyska 48A
50-505 Wrocław
e-mail: a.sniezko@neonet.pl

06.09.2018

Osoby zainteresowane ofertą proszone
są o kontakt mailowy

1

Magdalena Adamek
Kotwasice 22A
62-709 Malanów
Tel. 695 94 50 92

01.09.2018

Wcześniejszy kontakt telefoniczny
z pracodawcą w celu ustalenia terminu
spotkania

1

Oba Trans Sp. z o.o.
ul. Komunalna 1c
62-700 Turek
Tel. 63 288 59 11

01.09.2018

WYKSZTAŁCENIE: min. średnie (finanse, ekonomia, rachunkowość)
STAŻ PRACY: doświadczenie w kontroli należności
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: obsługa komputera MsOffice,
komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, dobra
organizacja pracy
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 7-15, pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
Specjalista ds. kontroli należności
CHARAKTERYSTYKA PRACY: codzienny monitoring należności
12
OfPr/18/0594
klientów, księgowanie wyciągów bankowych, koordynacja ubezpieczeń
JM
należności, działania przypominające i informujące o saldach zadłużenia,
miesięczna kalkulacja odpisów na należności, sporządzanie raportów w
obszarze kontroli należności, udział w realizowanych projektach w dziale
księgowości
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Milewskiego 11, 62-700
Turek
WYNAGRODZENIE: 3000 zł brutto
WYKSZTAŁCENIE: wyższe techniczne
STAŻ PRACY: mile widziany
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: przygotowanie pedagogiczne, osoba
zainteresowana powinna posiadać kwalifikacje zgodne z § 6
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w
Nauczyciel przedmiotów
sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
zawodowych
13
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 8.15-15.15, pn-pt
OfPr/18/0588
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, cały etat
MM
CHARAKTERYSTYKA PRACY: nauka przedmiotów zawodowych technik budownictwa
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Kaczki Średnie 62, 62-700 Turek
WYNAGRODZENIE: 2127 - 3317 zł brutto
WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: zdolności manualne
ZMIANOWOŚĆ: dwie zmiany, 6-14, 14-22, pn-pt,
Ustawiacz maszyn
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
14
OfPr/18/0585
CHARAKTERYSTYKA PRACY: ustawianie, przezbrajanie, ostrzenie
JM
maszyn do produkcji guzików
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. S. Kączkowskiego 8, Turek
WYNAGRODZENIE: 2600 zł brutto

15

Kierowca samochodu
dostawczego
OfPr/18/0584
JM

WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
STAŻ PRACY: wymagane doświadczenie w transporcie
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: prawo jazdy kat. B i BE
ZMIANOWOŚĆ: inna, według czasu pracy kierowców
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa zlecenie
CHARAKTERYSTYKA PRACY: transport międzynarodowy
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: teren Unii Europejskiej
WYNAGRODZENIE: 180-200zł/h netto

Mleczarnia Turek Sp. z o.o.
ul. W. Milewskiego 11
62-700 Turek
tel. 63 289 73 02
1

Osoby zainteresowane ofertą pracy
proszone są o składanie CV w siedzibie
firmy ul. W. Milewskiego 11, 62-700
Turek lub przesłanie CV na adres email: dominika.pelka@turek.com.pl

31.08.2018

Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształtowania Praktycznego
Kaczki Średnie 62,
62-700 Turek
Tel. 63 289 84 10
1

4

3

Osoby zainteresowane prosimy o
złożenie CV w sekretariacie Zespołu
Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach
Średnich w godz. 7.30-15.30 lub
przesłanie na adres:
sekretariat@zsrkaczki.edu.pl
Union Knopf Polska Sp. z o.o.
ul. Kączkowskiego 8
62-700 Turek

31.08.2018

Osoby zainteresowane ofertą pracy
30.08.2018
proszone są o składanie CV w siedzibie
firmy ul. S. Kączkowskiego 8, 62-700
Turek lub przesłanie CV na adres email: rekrutacja@ukpolska.com
KNYCHALSKI.COM
Zbigniew Knychalski
Słodków 52
62-700 Turek
Tel. 603 549 230
30.08.2018
Wcześniejszy kontakt telefoniczny
z pracodawcą w celu ustalenia terminu
spotkania
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Sprzedawca
OfPr/18/0586
MM

Pracownik fizyczny
OfPr/18/0580
JM

Pracownik fizyczny
OfPr/18/0580
JM

Sprzedawca
OfPr/18/0577
JM

WYKSZTAŁCENIE: min. zawodowe
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: obsługa kasy fiskalnej
ZMIANOWOŚĆ: dwie zmiany, 6-14, 14-22, pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: przygotowanie towarów do sprzedaży
(metkowanie, odpowiednie grupowanie, eksponowanie), przyjmowanie
dostaw towarów, kontrolowanie terminów przydatności do spożycia
towarów w sklepie, obsługa kasy fiskalnej, obsługa terminala, sprawna i
miła obsługa klienta, dbanie o czystość i estetykę miejsca pracy.
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Wyszyńskiego 3A, 62-700
Turek
WYNAGRODZENIE: 2100 zł brutto
WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: brak wymagań
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 7-15 pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: zbieranie jaj
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Mariantów 56, 62-710
Władysławów
WYNAGRODZENIE: 15 zł/h brutto
WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: brak wymagań
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 7-15 pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: obsługa kurników, prace porządkowe
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Mariantów 56, 62-710
Władysławów
WYNAGRODZENIE: 15 zł/h brutto
WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
STAŻ PRACY: doświadczenie jako sprzedawca w sklepie mięsnym
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: książeczka do celów sanitarnoepidemiologicznych
ZMIANOWOŚĆ: praca w godz. 11-15, pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, pół etatu
CHARAKTERYSTYKA PRACY: sprzedaż mięsa i wędlin
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Legionów Polskich,
ZIELENIAK – kiosk nr 5, 62-700 Turek
WYNAGRODZENIE: 1050 zł brutto

2

PSS Społem
Plac Wojska Polskiego 17
62-700 Turek
Tel. 63 278 87 00, 519 335 131

31.08.2018

1

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane
Bolesław Jesiołowski
Mariantów 56
62-710 Władysławów
Tel. 606 25 23 38

1

Wcześniejszy kontakt telefoniczny
z pracodawcą w celu ustalenia terminu
spotkania
Gospodarstwo Rolno-Hodowlane
Bolesław Jesiołowski
Mariantów 56
62-710 Władysławów
Tel. 606 25 23 38
29.08.2018

1

29.08.2018

Wcześniejszy kontakt telefoniczny
z pracodawcą w celu ustalenia terminu
spotkania
BONUS
Bożena Tomaszak
ul. Legionów Polskich, ZIELENIAK –
kiosk nr 5
62-700 Turek
29.08.2018
Tel. 695 805 401
Wcześniejszy kontakt telefoniczny
z pracodawcą w celu ustalenia terminu
spotkania
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21

22

23

WYKSZTAŁCENIE: średnie
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: wymagana znajomość obsługi
programów graficznych Corel/Photoshop - możliwość przyuczenia
Grafik komputerowy
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 8-16, pn-pt
OfPr/18/0572
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, cały etat
MM
CHARAKTERYSTYKA PRACY: Projektowanie reklam, obsługa
maszyn poligraficznych, manualne czynności poligraficzne.
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Kaczki Średnie 71, 62-700 Turek
WYNAGRODZENIE: 3300 zł brutto
WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
STAŻ PRACY: doświadczenie w pracach budowlanych
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: prawo jazdy kat. B
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 7-15 pn-pt
Pracownik ogólnobudowlany
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
OfPr/18/0549
CHARAKTERYSTYKA PRACY: urabianie zaprawy, podawanie cegieł,
MM
prace ogólnobudowlane
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: teren powiatu tureckiego –
obecnie Turek
WYNAGRODZENIE: 2100 zł brutto + premia
WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: uprawnienia spawacza elektrycznogazowego
Spawacz
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 8-16, pn-pt
OfPr/18/0543
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
MM
CHARAKTERYSTYKA PRACY: spawanie elementów metalowych
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Obrzębin 91C
62-700 Turek
WYNAGRODZENIE: 2100 zł brutto
WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: uprawnienia na wózki widłowe
Pracownik placowy- operator ZMIANOWOŚĆ: dwie zmiany, 6-14, 14-22 pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
wózka widłowego
CHARAKTERYSTYKA PRACY: układanie tarcicy, załadunek,
OfPr/18/0540
rozładunek tarcicy
MM
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Aleja Jana Pawła II 6, 62-700
Turek
WYNAGRODZENIE: 2500 zł brutto

1

Mateusz Zieliński Agmart
Kaczki Średnie 71,
62-700 Turek
Tel. 786 176 998
e-mail: mateusz@agmart.com.pl

31.08.2018

Wymagane CV

1

Usługi Ogólnobudowlane
Roman Mozio
Żuki 126
62-700 Turek
Tel. 608 125 292

23.08.2018

Wcześniejszy kontakt telefoniczny
z pracodawcą w celu ustalenia terminu
spotkania

1

Handel Art. Przemysłowymi i
Częściami Jacek Wzorek
Obrzębin 51C
62-700 Turek
Tel. 504 166 391

31.08.2018

Wcześniejszy kontakt telefoniczny
z pracodawcą w celu ustalenia terminu
spotkania

2

Stoltur Sp. jawna
Aleja Jana Pawła II 6
62-700 Turek
Tel. 63 280 26 00

31.08.2018

24

25

26

27

WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: mile widziane prawo jazdy kat. B
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 7-15 pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
Pomocnik budowlany
CHARAKTERYSTYKA PRACY: prace budowlane, podawanie
OfPr/18/0539
materiałów budowlanych, prace pomocnicze przy wykonywaniu szalunków,
MM
montażu rusztowań, utrzymywanie porządku w miejscu pracy, obsługa
narzędzi budowlanych
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Powiat turecki (dojazd
zapewniony z siedziby firmy)
WYNAGRODZENIE: 3000 zł brutto
WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: brak wymagań
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 7-15 pn-pt
Brukarz
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
OfPr/18/0537
CHARAKTERYSTYKA PRACY: układanie kostki brukowej,
MM
dostarczanie, podawanie kostki, niwelacja terenu
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Powiat turecki
WYNAGRODZENIE: 2100 - 3500 zł brutto
Możliwość przyuczenia
WYKSZTAŁCENIE: min. zawodowe elektryczne lub elektromechaniczne
lub automatyka lub mechatronika
STAŻ PRACY: min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: uprawnienia SEP do 1 kV,
umiejętność czytania schematów elektrycznych, książeczka sanitarnoepidemiologiczna
Konserwator otoczenia zakładu –
ZMIANOWOŚĆ: trzy zmiany, 6-14, 14-22, 22-6, pn-nd (40 godzin
elektryk
tygodniowo)
OfPr/18/0524
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
MM
CHARAKTERYSTYKA PRACY: konserwacja maszyn i urządzeń oraz
instalacji technologicznych, nadzór i kontrola stanu technicznego instalacji,
bieżące usuwanie awarii, współpraca z innymi działami
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Milewskiego 11, 62-700
Turek
WYNAGRODZENIE: 3000 zł brutto
WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: brak wymagań
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 7-15, pn-pt
Pracownik fizyczny
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
OfPr/18/0518
CHARAKTERYSTYKA PRACY: prace przy produkcji kostki brukowej
JM
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Russocice 26, 62-710
Władysławów
WYNAGRODZENIE: 2100zł + premia

4

1

PPHU Bomard
Czesław Kędziora
Laski 10D
62-731 Przykona
Tel. 601 798 277, 63 278 65 05

PPHiU Dominiak
Piotr Dominiak
Ul. Jabłonna 2
62-740 Tuliszków
Tel. 691 310 197

31.08.2018

15.09.2018

Wcześniejszy kontakt telefoniczny
w celu ustalenia terminu spotkania

1

Mleczarnia „Turek” Sp. z o.o.
ul. Milewskiego 11
62-700 Turek
Tel. 603 761 804

31.08.2018

Wymagane CV i list motywacyjny

3

Butmag Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 20 pokój 306
00-002 Warszawa
Tel. 607-441-554
Wcześniejszy kontakt telefoniczny
w celu ustalenia terminu spotkania

31.08.2018

28

29

Murarz
OfPr/18/0505
JM

WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
STAŻ PRACY: min. 2 lata doświadczenia jako murarz
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: brak wymagań
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 7-15, pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: murowanie domów jednorodzinnych
w zespole
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Teren powiatu (zapewniony
dojazd z siedziby firmy)
WYNAGRODZENIE: 2500zł – 3000 zł brutto

WYKSZTAŁCENIE: min. zawodowe lub techniczne w specjalizacji mechanik,
elektryk, automatyk
STAŻ PRACY: doświadczenie w zakładach uboju lub zakładach produkcji
mięsa/żywności
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: znajomość standardów produkcyjnych,
higienicznych, procesowych, jakościowych w nowoczesnych procesach produkcji,
doświadczenie w obsłudze serwisowej pomp, zbiorników, urządzeń produkcyjnych
związanych z przetwarzaniem cieczy, umiejętność pracy pod presją czasu, wzorowa
postawa pracy (punktualność, profesjonalizm), prawo jazdy kat. B, gotowość do
wyjazdów służbowych,
INNE: Preferowane kwalifikacje: wykształcenie techniczne, uprawnienia SEP do
1kV, znajomość branży spożywczej będzie dodatkowym atutem, znajomość
systemów i standardów w zakładach produkcji spożywczej będzie dodatkowym
atutem, znajomość układów chłodniczych będzie dodatkowym atutem, znajomość
Specjalista Techniczny Obsługi układów sterowania będzie dodatkowym atutem
ZMIANOWOŚĆ: inna
Terenowej
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, cały etat
OfPr/18/0357
CHARAKTERYSTYKA PRACY: Wdrożenie wytyczonych przez Dyrektora
MM
Produkcji standardów operacyjnych dla funkcjonowania instalacji pozyskania
surowca (IPS") Koordynowanie działań z pozostałymi STOT-ami Zapewnienie
właściwych parametrów pracy IPS Monitorowanie i dokumentowanie
funkcjonowania poszczególnych IPS-ów Utrzymanie odpowiednich zapasów
środków i sprzętu pomocniczego procesowi pozyskiwania surowca Planowanie
okresowych przeglądów IPS-ów Prewencyjne i doraźne serwisowanie IPS-ów tak
aby utrzymać ciągłość produkcji Szybkie reagowanie na awaryjne sytuacje
techniczne na terenie zakładów dostarczających surowiec Profesjonalne
raportowanie o stanie IPS-ów do wyznaczonych pracowników zakładów
dostarczających surowiec Raportowanie do Dyrektora Produkcji o stanie IPS-ów
Szkolenie nowych pracowników Uczestniczenie w procesach mających na celu
poprawę wydajności urządzeń i procesów produkcyjnych
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: teren kraju

WYNAGRODZENIE: 5645 zł brutto

1

BOROWSKI-BUD
USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
Adam Borowski
Russocice 101 A
62-710 Władysławów
Tel. 697 500 287

31.08.2018

DeVeris Polska Sp. z o.o.
Ul. Nowogrodzka 50/515
00-695 Warszawa
2

Zainteresowanych kandydatów
prosimy o wysyłanie CV
na adres e-mail:
s.wasielewska@deveris.pl

31.08.2018
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Kierowca C+E
OfPr/18/0483
JM

29

Sprzedawca
OfPr/18/0473
MM

30

Technolog ds. dziewiarstwa
OfPr/18/0469
MM

WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: prawo jazdy kat. C+E, świadectwo
kwalifikacji, karta kierowcy
ZMIANOWOŚĆ: inna, wg. czasu pracy kierowcy, pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: przewóz towarów na terenie Polski i
Niemiec
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Teren kraju i Niemiec
WYNAGRODZENIE: 2100 zł brutto + diety
WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
STAŻ PRACY: doświadczenie w handlu
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: książeczka sanitarnoepidemiologiczna, umiejętność obsługi kasy fiskalnej
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 7-15, pn-sb
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: obsługa klientów, układanie
ekspozycji towarów, prace porządkowe w sklepie, rozliczanie sprzedaży
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Rynek 27, 62-710
Władysławów
WYNAGRODZENIE: 2100 zł brutto
WYKSZTAŁCENIE: wyższe włókiennicze
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: znajomość technologii tkackich w
zakresie projektowania i produkcji, obsługa zaawansowanych programów
komputerowych, podstawowa znajomość języka angielskiego
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 7-15, pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: Monitorowanie rynku w zakresie
nowych surowców, tkanin, wzornictwa, technik tkackich, maszyn,
projektowania nowych tkanin, modyfikacja istniejących, zlecanie i nadzór
nad realizacją zakupów pod realizowane projekty, tworzenie dokumentacji
technologicznej (warunki techniczne, dokumentacja projektowa na potrzeby
własne i zlecane usługi, wykonywanie prób technologicznych, bieżący
nadzór technologiczny nad produkcją)
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Jedwabnicza 1, 62-700 Turek
WYNAGRODZENIE: 2200 - 2500 zł brutto

3

PPHU” FRUTICO-TRANS”
Arkadiusz Derenowski
Krępa 56
62-740 Tuliszków
Tel. 63 279 36 12

31.08.2018

1

Gminna Spółdzielnia Samopomoc
Chłopska Władysławów
ul. Rynek 27
62-710 Władysławów
Tel. 693 853 009, 695 127 942

31.08.2018

1

Miranda Sp. z o.o.
Ul. Jedwabnicza 1
62-700 Turek
Tel. 63 280 01 25

31.08.2018

31

32

33

34

Technolog ds. tkactwa
OfPr/18/0469
MM

Murarz
OfPr/18/0464
MM

Pracownik budowlany
OfPr/18/0464
MM

Pracownik ogólnobudowlany
OfPr/18/0463
MM

WYKSZTAŁCENIE: wyższe włókiennicze
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: znajomość technologii tkackich w
zakresie projektowania i produkcji, obsługa zaawansowanych programów
komputerowych, podstawowa znajomość języka angielskiego
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 7-15, pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: Monitorowanie rynku w zakresie
nowych surowców, tkanin, wzornictwa, technik tkackich, maszyn,
projektowania nowych tkanin, modyfikacja istniejących, zlecanie i nadzór
nad realizacją zakupów pod realizowane projekty, tworzenie dokumentacji
technologicznej (warunki techniczne, dokumentacja projektowa na potrzeby
własne i zlecane usługi, wykonywanie prób technologicznych, bieżący
nadzór technologiczny nad produkcją)
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Jedwabnicza 1, 62-700 Turek
WYNAGRODZENIE: 2200 - 2500 zł brutto
WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
STAŻ PRACY: min. 6 miesięcy doświadczenia jako murarz
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: brak wymagań
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 7-15, pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: murowanie, ocieplanie budynków
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Teren powiatu (dojazd do pracy
zapewniony z Turku)
WYNAGRODZENIE: 4210 zł brutto + premia
WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
STAŻ PRACY: mile widziane doświadczenie w branży budowlanej
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: brak wymagań
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 7-15, pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: pomoc przy budowaniu domów,
urabianie zapraw, kleju, podawanie materiałów budowlanych
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Teren powiatu (dojazd do pracy
zapewniony z Turku)
WYNAGRODZENIE: 3492 zł brutto + premia
WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
STAŻ PRACY: doświadczenie w branży budowlanej
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: brak wymagań
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 7-15, pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: murowanie, zbrojenie, urabianie
zapraw, budowa domów
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Teren powiatu (dojazd do pracy
zapewniony z siedziby firmy)
WYNAGRODZENIE: 2100 zł brutto

1

2

Miranda Sp. z o.o.
Ul. Jedwabnicza 1
62-700 Turek
Tel. 63 280 01 25

„Ar-Bud” Arkadiusz Dziurzyński
Kotwasice 150
62-709 Malanów
Tel. 609 354 550

31.08.2018

31.08.2018

Wcześniejszy kontakt telefoniczny w
celu ustalenia terminu spotkania

1

„Ar-Bud” Arkadiusz Dziurzyński
Kotwasice 150
62-709 Malanów
Tel. 609 354 550

31.08.2018

Wcześniejszy kontakt telefoniczny w
celu ustalenia terminu spotkania

3

PPHU Marcin Włodarczyk
Ul. Wiśniowa 1, Psary
62-731 Przykona
Tel. 600 929 474
Wcześniejszy kontakt telefoniczny w
celu ustalenia terminu spotkania

31.08.2018
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WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
STAŻ PRACY: min. 2 lata doświadczenia jako murarz
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: mile widziane prawo jazdy kat. B,
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana 7-15, pn.-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres nieokreślony
CHARAKTERYSTYKA PRACY: wykonywanie fundamentów, ścianek
Murarz
działowych, murów nośnych, nastroży, stropów żelbetowych lub teriva,
OfPr/18/0448
wykonywanie pomocniczych prac murarskich, przygotowanie zapraw,
JM
transport materiałów na stanowiska robocze, wykonywanie robót
izolacyjnych (termomodernizacyjnych)
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: powiat turecki, zapewniony
dojazd z siedziby firmy
WYNAGRODZENIE: 3780 zł brutto + premia
WYKSZTAŁCENIE: wyższe
STAŻ PRACY: doświadczenie w obszarze sprzedaży i obsłudze B2B (min.
2 lata), doświadczenie w prowadzeniu projektów
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: biegła znajomość pakietu Office,
mile widziana umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych, mile
widziana znajomość j. angielskiego lub rosyjskiego w stopniu
umożliwiającym swobodną komunikację
INNE: wielozadaniowość, samodzielność, komunikatywność, otwartość,
dyspozycyjność, chęć rozwoju, rzetelność i zaangażowanie w wykonywaniu
Specjalista ds. sprzedaży
powierzonych zadań, sprawna organizacja pracy własnej
OfPr/18/0430
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana 8-16, pn.-pt
JM
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny
CHARAKTERYSTYKA PRACY: obsługa handlowa kontrahentów
firmy, utrzymywanie kontaktu i prowadzenie negocjacji z dostawcami oraz
klientami, pozyskiwanie nowych klientów pod dyrekcją zarządu,
przygotowywanie dokumentacji handlowej, przygotowywanie raportów i
zestawień sprzedaży, stworzenie oraz uzupełnianie baz danych,
wprowadzanie nowych indeksów sprzedażowych i nowych kontrahentów
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Turek
WYNAGRODZENIE: 3060 zł brutto
WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
STAŻ PRACY: doświadczenie przy obsłudze maszyn przemysłowych
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: umiejętności mechaniczne maszyn
precyzyjnych
Operator maszyny papierniczej ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 6-14 pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas nieokreślony, cały etat
OfPr/18/0385
CHARAKTERYSTYKA PRACY: przygotowanie linii produkcyjnej do
MM
pracy, przezbrajanie maszyny, ustawianie druku na maszynie, kontrola
produkcji, bieżąca konserwacja, inne prace pomocnicze
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Turek
WYNAGRODZENIE: 4500 zł brutto

2

PPHU Bomard
Czesław Kędziora
Laski 10D
62-731 Przykona
Tel. 601 798 277, 63 278 65 05

31.08.2018

DeVeris Polska Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 50/515
00-695 Warszawa
Osoby zainteresowane ofertą pracy
proszone są o składnie CV w siedzibie
PUP Turek, pokój nr 1.
2

CV powinno zawierać zgodę na
przetwarzanie danych osobowych o
treści dostępnej pod adresem:
http://turek.praca.gov.pl/rekrutacja

31.08.2018

Równocześnie prosimy o zapoznanie
się z obowiązkiem informacyjnym
dostępnym pod ww. adresem

2

PPHU Marco Import-Export
ul. Kolska Szosa 58
62-700 Turek
Tel. 530 332 100

22.09.2018

38

Brukarz
OfPr/18/0380
MM

39

Operator maszyn
OfPr/18/0378
MM

WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: umiejętność układania kostki
brukowej
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 7-15 pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: układanie kostki brukowej
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Chopina 105, 62-700 Turek
WYNAGRODZENIE: 2100 zł brutto
WYKSZTAŁCENIE: min. średnie
STAŻ PRACY: mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym
stanowisku,
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: podstawowa znajomość obsługi
komputera, mile widziana podstawowa znajomość języka angielskiego,
zorientowanie na cel i wyniki, umiejętność pracy w zespole, precyzja i
dokładność w wykonywaniu zadań manualnych
ZMIANOWOŚĆ: inna, 6-18, 18-6, pn-nd (system równoważnego czasu
pracy)
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: Obsługa maszyny produkcyjnej
wskazanej przez przełożonego, Zapewnienie zgodności produkcji ze
wszystkimi istniejącymi instrukcjami i procedurami związanymi z
eksploatacją maszyny oraz kontrolą produktu, Informowanie przełożonego
o zaistniałych problemach i odchyleniach w produkcji, Współpraca z
Mechanikami podczas napraw i konserwacji maszyn, Dbanie o utrzymanie
w ruchu maszyn produkcyjnych i czystość stanowiska pracy - zgodnie ze
specyfikacjami i odpowiednimi procedurami kontroli, Właściwie
wykorzystanie materiałów potrzebnych do produkcji i odpadów
produkcyjnych
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Stary Gostków 42, 99-220
Wartkowice (istnieje możliwość zorganizowania dojazdu z Turku do
miejsca pracy w przypadku, gdy pracę podejmie min. 10 osób)
WYNAGRODZENIE: 17,50 zł brutto na godzinę

1

Usługi Ogólnobudowlane, Handel
Materiałami Budowlanymi
Jacek Kopczyński
ul. Chopina 105
62-700 Turek
Tel. 691 611 610

31.08.2018

50

JTI Polska Sp. z o.o.
Stary Gostków 42,
99-220 Wartkowice
Tel. 606 870 710
edyta.zygmunt@jti.com

20.09.2018

40

Mechanik maszyn
OfPr/18/0377
MM

WYKSZTAŁCENIE: średnie lub wyższe techniczne (mile widziane
mechaniczne, elektryczne)
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: mile widziana znajomość zagadnień
z zakresu mechaniki ogólnej, precyzyjnej, automatyki, elektroniki,
pneumatyki oraz hydrauliki, mile widziana umiejętność samodzielnego
diagnozowania usterek oraz określania przyczyn awarii maszyn i urządzeń,
mile widziane doświadczenie w środowisku Kaizen i 5S, umiejętność pracy
w zespole, odpowiedzialność, dokładność i precyzja w wykonywaniu
czynności, chęć uczenia się, dociekliwość, techniczne zainteresowania, mile
widziana umiejętność czytania dokumentacji techniczno-ruchowej
(schematy techniczne)
ZMIANOWOŚĆ: inna, 6-18, 18-6, pn-nd (system równoważnego czasu
pracy)
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: Przygotowanie, przezbrojenie,
regulacje oraz rozruch gniazda produkcyjnego, Utrzymanie i monitorowanie
pracy obsługiwanych maszyn w celu zapewnienia właściwej jakości
produktów i ustalonych norm wydajności zgodnie z harmonogramem
konserwacji, Kontrola parametrów procesu, ich analiza oraz raportowanie
koordynatorowi, Prowadzenie dokumentacji procesowej i maszynowej,
Dbałość o stan techniczny obsługiwanych maszyn i urządzeń, Stosowanie
się do standardów higieny i bezpieczeństwa pracy
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Stary Gostków 42, 99-220
Wartkowice (istnieje możliwość zorganizowania dojazdu z Turku do
miejsca pracy w przypadku, gdy pracę podejmie min. 10 osób)
WYNAGRODZENIE: 3900 zł brutto

45

JTI Polska Sp. z o.o.
Stary Gostków 42,
99-220 Wartkowice
Tel. 606 870 710
edyta.zygmunt@jti.com

20.09.2018

41

Automatyk/Elektronik
OfPr/18/0376
MM

42

Nauczyciel przedmiotów
zawodowych odzieżowych
OfPr/18/0341
MM

WYKSZTAŁCENIE: średnie lub wyższe techniczne
STAŻ PRACY: mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym
stanowisku,
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: mile widziana znajomość
oprogramowania Simatic S7 lub Twin Cat, mile widziana znajomość
mechanizmów automatyki przemysłowej sterowników PLC, sieci Profibus,
komputerów przemysłowych, czujników, falowników, serwonapędów,
regulatorów, itp., mile widziana wiedza z zakresu mechaniki i pneumatyki,
mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym i
umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej, mile widziane
świadectwo kwalifikacyjne SEP (istnieje możliwość zorganizowania
szkolenia przez pracodawcę w celu zdobycia odpowiednich uprawnień lub
certyfikatów)
ZMIANOWOŚĆ: inna, 6-18, 18-6, pn-nd (system równoważnego czasu
pracy)
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: Nadzorowanie linii produkcyjnych w
zakresie obsługi elektrycznej i elektronicznej, Zapewnienie prawidłowej
pracy maszyn i urządzeń na linii produkcyjnej, Udział w konwersjach,
przeglądach, modernizacjach i uruchamianiu linii produkcyjnych, Naprawa
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, Współpraca z Działem
Technicznym oraz firmami zewnętrznymi podczas instalacji oraz
serwisowania maszyn i urządzeń
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Stary Gostków 42, 99-220
Wartkowice (istnieje możliwość zorganizowania dojazdu z Turku do
miejsca pracy w przypadku, gdy pracę podejmie min. 10 osób)
WYNAGRODZENIE: 4500 zł brutto
WYKSZTAŁCENIE: wyższe magisterskie o kierunku odzieżowym
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: mile widziane przygotowanie
pedagogiczne
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 8-16, pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: nauczanie przedmiotów zawodowych
odzieżowych
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Milewskiego 3B, 62-700
Turek
WYNAGRODZENIE: 2100 zł brutto

17

JTI Polska Sp. z o.o.
Stary Gostków 42,
99-220 Wartkowice
Tel. 606 870 710
edyta.zygmunt@jti.com

20.09.2018

1

Zespół Szkół Technicznych w Turku
ul. Milewskiego 3B,
62-700 Turek
Tel. 63 280 36 20
e-mail: kadry@zst.net.pl

31.08.2018

43

Księgowa/y
OfPr/18/0324
MM

44

Pomocnik lakiernika
OfPr/18/0295
MM

45

Pomocnik stolarza
OfPr/18/0295
MM

WYKSZTAŁCENIE: min. średnie
STAŻ PRACY: min. 3 lata doświadczenia w księgowości,
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: mile widziana znajomość
rozliczania pracowników z zagranicy, znajomość obsługi komputera,
znajomość pakietu Ms Office
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 8-16, pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: prowadzenie księgowości firmy
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Żuki 60A, 62-700 Turek
WYNAGRODZENIE: 2500 zł brutto
WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: brak wymagań
ZMIANOWOŚĆ: dwie zmiany, 6-14, 14-22, pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: lakierowanie elementów drewnianych
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Turek, Aleja Jana Pawła II 6
WYNAGRODZENIE: 3700 zł brutto
MOŻLIWOŚĆ PRZYUCZENIA
WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: brak wymagań
ZMIANOWOŚĆ: dwie zmiany, 6-14, 14-22, pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: prace przy obróbce drewna, praca przy
produkcji trumien
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Turek, Aleja Jana Pawła II 6
WYNAGRODZENIE: 2800 zł brutto
MOŻLIWOŚĆ PRZYUCZENIA

1

BGH Work Sp. z o.o.
Żuki 60A
62-700 Turek
Tel. 602 115 120
e-mail: biuro@bghwork.pl

31.08.2018

2

Stoltur Sp. jawna
Aleja Jana Pawła II 6
62-700 Turek
Tel. 63 280 26 00

31.08.2018

2

Stoltur Sp. jawna
Aleja Jana Pawła II 6
62-700 Turek
Tel. 63 280 26 00

31.08.2018

OFERTY PRACY DLA OSÓB Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

1

Inkasent parkingowy
OfPr/18/0521
MM

WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: brak wymagań
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 10-18, pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: pobieranie opłat parkingowych
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Żeromskiego 4, 62-700 Turek
WYNAGRODZENIE: 2100 zł brutto
INNE: wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

1

Lopi Park
FPHU Jan Lodziński
Ul. Żeromskiego 4
62-700 Turek
Tel. 880 134 263
Wcześniejszy kontakt telefoniczny w
celu ustalenia terminu spotkania

31.08.2018

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

1

2

Spedytor międzynarodowy
OfPr/18/0627
JM

Sprzedawca
OfPr/18/0607
JM

WYKSZTAŁCENIE: min. średnie
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: doświadczenie zawodowe na
stanowisku spedytora
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, pn-pt 8-16
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: poszukiwanie ładunków, pozyskiwanie
nowych klientów, utrzymywanie stałych kontaktów
WYNAGRODZENIE: 2100 zł brutto
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Turek
INNE: osoby bezrobotne do 30 roku życia, dla których zgodnie z ustawą
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 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
WYKSZTAŁCENIE: min. średnie
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: brak wymagań
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, pn-pt 9-17
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: sprzedaż sprzętów i artykułów
gospodarstwa dokowego, rozkładnie i pakowanie towaru, obsługa kasy
fiskalnej
WYNAGRODZENIE: 2100 zł brutto
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. H. Oleksiak 4, 62-740
Tuliszków
INNE: osoby bezrobotne do 30 roku życia, dla których zgodnie z ustawą
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 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

1

Oferta zamknięta

ZAKŁAD USŁUGOWO
HANDLOWY AGD, RTV, ART.
ELEKTRYCZNE
Marzanna Wysocka
ul. Rynek 27
62-710 Władysławów
W dniu 22.08.2018 o godz. 11.00
odbędzie się Giełda Pracy w Klubie
Pracy
ul. Komunalna 6, 62-700 Turek

31.09.2018

27.09.2018

WYKSZTAŁCENIE: min. gimnazjalne
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: prawo jazdy kat. B
ZMIANOWOŚĆ: inna, wg. czasu pracy kierowcy
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, cały etat
Kierowca samochodu osobowego
CHARAKTERYSTYKA PRACY: transport towarów na terenie UE
3
OfPr/18/0605
WYNAGRODZENIE: 2100 zł brutto
JM
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: teren Unii Europejskiej
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
WYKSZTAŁCENIE: min. średnie
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: brak wymagań
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, pn-pt 8-16
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: pomoc w administracji, pomoc w
formalno-rachunkowej kontroli dokumentów księgowych, przygotowanie
dokumentów i kwalifikowanie ich do ujęcia w księgach operacji
Asystent księgowości
gospodarczych, uzgadnianie rozrachunków, wprowadzanie danych do
4
OfPr/18/0595
systemu księgowego, wsparcie Działu Księgowości w organizacji pracy,
JM
sporządzaniu zestawień i raportów w programie Excel
WYNAGRODZENIE: 2100 zł brutto
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Milejów 43, 62-704 Kawęczyn
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
WYKSZTAŁCENIE: min. średnie
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: min. podstawowa znajomość j.
angielskiego, znajomość pakietu MS Office
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, pn-pt 8-16
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: obsługa korespondencji, archiwizacja
Pracownik biurowy
dokumentów
5
OfPr/18/0500
WYNAGRODZENIE: 2100 zł brutto
JM
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Plac H. Glicensteina 1, 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

1

1

Oferta zamknięta

Hurtownia Rolno – Ogrodnicza
„Janiak”
Russów 1A
62-817 Żelazków
Tel. 577 827 775

REDTAUR Sp. z o.o
Plac H. Glicensteina 1
62-700 Turek
Tel. 794 322 888, 505 255 163
Adres rozmów kwalifikacyjnych:
ul. kard. S. Wyszyńskiego 6/47
62-700 Turek

27.08.2018

31.08.2018

31.08.2018

6

WYKSZTAŁCENIE: min. średnie
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: min. dobra znajomość j. angielskiego
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, pn-pt 8-16
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: kontakt z klientem, realizowanie
zleceń, wystawianie dokumentów, pozyskiwanie klientów
WYNAGRODZENIE: 2100 zł brutto
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Plac H. Glicensteina 1, 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

Pracownik biurowy
OfPr/18/0500
JM

REDTAUR Sp. z o.o
Plac H. Glicensteina 1
62-700 Turek
Tel. 794 322 888, 505 255 163
1

31.08.2018
Adres rozmów kwalifikacyjnych:
ul. kard. S. Wyszyńskiego 6/47
62-700 Turek

OFERTY PRACY W RAMACH PRAC INTERWENCYJNYCH.

1

Pracownik gospodarczy
OfPr/18/0630
JM

2

Pracownik biurowy
OfPr/18/0629
JM

WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: brak wymagań
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 7:30-15:30, pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: naprawy dróg o nawierzchni żwirowej i
asfaltowej, wykaszanie traw i krzewów w pasach drogowych, wykonywanie
prac porządkowych na terenie gminy, utrzymywanie zieleni w parku
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Malanów
WYNAGRODZENIE: 2100 zł brutto
INNE: mężczyźni powyżej 29 roku życia należący do grupy osób
długotrwale bezrobotnych, pozostający bez pracy, zarejestrowani w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku jako bezrobotni z ustalonym II
profilem pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.
1265 i 1149)
WYKSZTAŁCENIE: min. średnie (transport, spedycja, logistyka)
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: znajomość j. angielskiego w stopniu
komunikatywnym
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 58-16, pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: prowadzenie dokumentacji
transportowej, kontakt z klientem, obsługa komputera
MIEJSCE WYKONYWANIA PRAC: Turek
WYNAGRODZENIE: 2100 zł brutto

2

Oferta zamknięta

15.09.2018

1

Oferta zamknięta

15.09.2018

3

Sprzedawca
OfPr/18/0622
JM

WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: brak wymagań
ZMIANOWOŚĆ: dwie zmiany, 5:30-13:30, 13-21, pn-sb
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: obsługa kasy fiskalnej, sprawna
obsługa klienta, przyjmowanie towarów do sklepu
MIEJSCE WYKONYWANIA PRAC: Władysławów
WYNAGRODZENIE: 2100 zł brutto
INNE: kobiety powyżej 29 roku życia należące do grupy osób
długotrwale bezrobotnych, pozostające bez pracy, zarejestrowane w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku jako bezrobotne z ustalonym II
profilem pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.
1265 i 1149)

WYKSZTAŁCENIE: min. zawodowe
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: dobry kontakt z dzieckiem w wieku
przedszkolnym, odpowiedzialność, współpraca w zespole, kreatywność
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 9-17, pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: pomoc nauczycielom w pracach
higieniczno-porządkowych związanych z opieką nad dzieckiem w wieku
przedszkolnym, prace biurowe
Asystent nauczyciela przedszkola MIEJSCE WYKONYWANIA PRAC: Brudzew
WYNAGRODZENIE: 2100 zł brutto
4
OfPr/18/0618
INNE: kobiety powyżej 30 roku życia należące do grupy osób
JM
długotrwale bezrobotnych, zamieszkujące na wsi, pozostające bez pracy,
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku jako
bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy w rozumieniu art. 33
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149)
Program realizowany jest w dwóch etapach:
I etap - udział w szkoleniu Kurs komputerowy przygotowujący do
egzaminu ECDL
II etap - zatrudnienie

1

Oferta zamknięta

13.09.2018

1

Oferta zamknięta

09.09.2018

5

6

Projektant
OfPr/18/0611
JM

Pomocnik stolarza
OfPr/18/0608
MM

WYKSZTAŁCENIE: wyższe, kierunek: budownictwo
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: brak wymagań
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 9-17, pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: projektowanie budynków,
inwentaryzacje budynków, obsługa ksero, prace biurowe (składanie
dokumentacji, kserowanie, drukowanie itp.)
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Turkowska 29A, 62-720
Brudzew
WYNAGRODZENIE: 2100 zł brutto
INNE: mężczyźni do 30 roku życia, zakwalifikowani do II profilu
pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.
1265 i 1149)
Program realizowany jest w dwóch etapach:
I etap – udział w szkoleniu „w zakresie eksploatacji urządzeń
elektroenergetycznych do 1kV”
II etap – zatrudnienie
WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: brak wymagań
ZMIANOWOŚĆ: dwie zmiany, 6-14, 14-22, pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: realizacja zadań powierzonych przez
bezpośredniego przełożonego w ustalonym terminie zgodnie z
obowiązującymi przepisami i sztuką techniczną, bieżąca kontrola jakości i
usuwanie ewentualnych błędów, utrzymanie ładu i porządku na stanowisku
pracy, zgłaszanie nieprawidłowości bezpośrednio przełożonemu,
natychmiastowe podejmowanie działań w celu wyeliminowania
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Słodków 61, 62-700 Turek
WYNAGRODZENIE: 2100 zł brutto
INNE: mężczyźni do 30 roku życia, zakwalifikowani do II profilu
pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.
1265 i 1149)
Program realizowany jest w dwóch etapach:
I etap – udział w szkoleniu „w zakresie eksploatacji urządzeń
elektroenergetycznych do 1kV”
II etap – zatrudnienie

1

Usługi Projektowe
Tomasz Cichoń
ul. Turkowska 29A
62-720 Brudzew
Tel. 500 135 479

07.09.2018

1

„Drewtur” LTM Greber Sp. jawna
Słodków 61,
62-700 Turek
Tel. 63 280 57 90

06.09.2018

7

Robotnik gospodarczy
OfPr/18/0575
MM

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: koszenie trawników, zamiatanie ulic,
wycinanie krzewów, żwirowanie dróg, wykonywanie drobnych napraw
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Turkowska 29, 62-720
Brudzew
WYNAGRODZENIE: 2100 zł brutto
INNE: mężczyźni do 30 roku życia zamieszkujący na wsi
zakwalifikowani do II profilu pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149)

1

Urząd Gminy Brudzew
ul. Turkowska 29
62-700 Turek
Tel. 63 279 83 47

31.08.2018

Program realizowany jest w dwóch etapach:
I etap – udział w szkoleniu „w zakresie eksploatacji urządzeń
elektroenergetycznych do 1kV”
II etap – zatrudnienie
Za 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

OFERTY PRACY W RAMACH DOPOSAŻENIA LUB WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

1

Pracownik biurowy
OfPr/18/0628
JM

WYKSZTAŁCENIE: średnie lub techniczne
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: prawo jazdy kat. B, znajomość j.
angielskiego w stopniu podstawowym, obsługa komputera i urządzeń
biurowych
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiany 8-16 pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: obsługa biura, kontakt z klientami
warsztatu, wystawianie rachunków i faktur, przedstawianie i wysyłanie
ofert dla firm i placówek instytucjonalnych i administracyjnych, obsługa
monitoringu - stanowisk pracy kadry pracowniczej, odbiór części
samochodowych z Turku i z Koła, dowóz i odbiór towarów (części) oraz
opon, obsługa fax, ksero, telefonu, kasy fiskalnej, realizowanie zamówień i
rozliczanie pracowników i uczniów, wypłaty, listy płac, obecności,
ustalanie grafików pracy, obsługa ewidencyjna przechowalni opon
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Szadów Pański 2
WYNAGRODZENIE: 2100 zł brutto
INNE: osoby bezrobotne powracające z pracy za granicą, 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

RS AUTO
H. RYBICKI, Ł.SADŁOWSKI S.C
Szadów Pański 2
62-700 Turek
TEL.668109923

15.09.2018

2

Pracownik biurowy
OfPr/18/0477
JM

WYKSZTAŁCENIE: średnie
STAŻ PRACY: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: prawo jazdy kat. B, znajomość j.
angielskiego, obsługa komputera i urządzeń biurowych, komunikatywność
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiany 8-16 pn-pt
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa na czas określony, cały etat
CHARAKTERYSTYKA PRACY: nawiązywanie nowych kontaktów,
segregacja dokumentów firmy, weryfikacja płatności, kontrola
pracowników na GPS, odbieranie poczty, pisanie pism biurowych,
wystawianie faktur, obsługa klientów
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Turek
WYNAGRODZENIE: 2100 zł brutto
INNE: mężczyźni do 29 roku życia zakwalifikowani do II profilu
pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.
1265 i 1149)

Opiekunka dziecięca
OfPr/18/0613
MW

WYKSZTAŁCENIE: średnie
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: komunikatywność, opiekuńczość
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 7:00-15:00, pn-pt
CHARAKTERYSTYKA PRACY: opieka nad dziećmi w szkole
podstawowej lub gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym, znacznym oraz autyzmem, opieka nad uczniami podczas
czynności samoobsługowych (spożywanie posiłków, ubieranie się, toaleta),
opieka nad uczniami podczas dowozów i odwozów z zajęć, opieka nad
uczniami w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Al. Józefa Piłsudskiego 5, 62-700
Turek

1

Oferta zamknięta

08.09.2018

OFERTY STAŻU W RAMACH FUNDUSZU PRACY

1

2

Zespól Placówek EdukacyjnoWychowawczych w Turku
Al. Józefa Piłsudskiego 5
62-700 Turek

31.08.2018

OFERTY STAŻU W RAMACH FP Z REZERWY MINISTRA

1

2

3

WYKSZTAŁCENIE: min. zawodowe
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 młodszym dzieciom, odliczanie dzieci
Opiekunka dzieci w drodze do wsiadających do autobusu z poszczególnych miejscowości, opieka nad
dziećmi w trakcie jazdy, kontrolowanie właściwie zajmowanych miejsc
szkoły
przez dzieci, sprawdzanie stanu licznika w autobusie przy wjeździe oraz
OfPr/18/0569
powrocie, pomoc przy pracach administracyjno-biurowych, porządkowanie i
JP
sprawdzanie dokumentacji biurowej
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: teren gminy Turek
INNE: osoby bezrobotne zamieszkające 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
WYKSZTAŁCENIE: brak wymagań
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: prawo jazdy kat. B, umiejętności
wizualne i manualne, punktualność, uczciwość, miła obsługa klienta
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 8-16, pn-pt
CHARAKTERYSTYKA PRACY: obsługa klienta, wykonywanie
bukietów, wiązanek i stroików okolicznościowych, obsługa kasy fiskalnej,
Sprzedawca-florysta
dbanie o porządek w miejscu pracy, przyjmowanie zamówień, sprzedaż
OfPr/18/0528
towaru, inkasowanie należności za sprzedaży towaru, dbanie o rośliny cięte i
JP
doniczkowe w kwiaciarni
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. ks. T. Rogozińskiego 20, 62740 Tuliszków
INNE: osoby bezrobotne zamieszkające 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
WYKSZTAŁCENIE: min. średnie o kierunku fizjoterapia
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: umiejętność szybkiego uczenia się
oraz umiejętność pracy w zespole, umiejętność wykonywania podstawowych
technik zabiegowych, komunikatywność, wysoka kultura osobista,
uczciwość, odpowiedzialność, wrażliwość i empatia w stosunku do innych
osób
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 9-17, pn-pt
Fizjoterapeuta
CHARAKTERYSTYKA PRACY: wykonywanie zabiegów z zakresu
OfPr/18/0560
fizykoterapii, elektroterapii, laseroterapii, ultrasonoterapii, magnetoterapii,
AB
hydroterapii, światłolecznictwa, prowadzenie ćwiczeń rehabilitacyjnych z
dziećmi i dorosłymi, wykonywanie zabiegów masażu.
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Rynek 28, 62-710
Władysławów
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

1

1

1

Urząd Gminy
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

Kwiaciarnia Maciejka
Izabela Żabierek
ul. Ks. T. Rogozińskiego 20
62-740 Tuliszków

Fizjo-Reh Jankowiak Sp. z o.o.
Ul. Rynek 28
62-710 Władysławów

31.08.2018

31.08.2018

31.08.2018

4

Informatyk
OfPr/18/0561
AB

5

Sprzedawca
OfPr/18/0556
MŚ

6

Agent ubezpieczeniowy
OfPr/18/0555
MW

WYKSZTAŁCENIE: min. średnie informatyczne
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: umiejętność szybkiego uczenia się
oraz umiejętność pracy w zespole, podstawowa wiedza z zakresu się
komputerowych i systemów informatycznych, prawo jadzy kat. B
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 9-17, pn-pt
CHARAKTERYSTYKA PRACY: zapoznanie się ze specyfiką pracy,
instalacja i konfiguracja sieci komputerowych i systemów
teleinformatycznych, diagnozowanie usterek w sieciach i systemach
teleinformatycznych, utrzymanie czystości na stanowisku pracy,
przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Rynek 28, 62-710
Władysławów
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
WYKSZTAŁCENIE: zawodowe lub średnie
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: umiejętność obsługi kasy fiskalnej
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 10-18, pn-pt
CHARAKTERYSTYKA PRACY: obsługa kasy fiskalnej, utrzymanie
porządku na stanowisku pracy, obsługa klienta, przyjmowanie i układanie
towaru, nauka inkasowania należności za sprzedany produkt.
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. 3 maja 1, 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
WYKSZTAŁCENIE: średnie
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: prawo jazdy kat. B, niekaralność
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 9-17, pn-pt
CHARAKTERYSTYKA PRACY: zapoznanie się ze specyfiką pracy
agenta ubezpieczeniowego, obsługa klienta, nauka wykonywania ofert
kalkulacji, nauka rejestrowania polis, wykonywanie telefonów do klientów,
przygotowywanie korespondencji do wysyłki, obsługa urządzeń biurowych.
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Kaliska 57, 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

1

„Open Way”
Łukasz Jankowiak
Ul. Rynek 28
62-710 Władysławów

31.08.2018

1

FHU Daria
Krzysztof Jesiołowski
Ul. 3 maja 1
62-700 Turek

31.08.2018

1

Centrum Ubezpieczeń Majątkowych
Ul. Konińska 39
62-710 Władysławów
Tel. 695 688 159
Wcześniejszy kontakt telefoniczny
z pracodawcą w celu ustalenia
terminu spotkania

31.08.2018

7

Sprzedawca
OfPr/18/0526
AB

WYKSZTAŁCENIE: zawodowe lub średnie (kierunek sprzedawca)
UPRAWNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI: odpowiedzialność, kreatywność,
wrażliwość estetyczna
ZMIANOWOŚĆ: jedna zmiana, 10-18, pn-pt,
CHARAKTERYSTYKA PRACY: otwarcie sklepu, przyjmowanie i
rozkładanie towaru, przygotowanie stanowiska pracy, obsługa klienta,
obsługa kasy fiskalnej, rozliczanie finansowe oraz wydruk raportu
dziennego, przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Wiatraczna 10a, Psary, 62-731
Przykona
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

1

„Jola” Jolanta Wapińska
Sklep Wielobranżowy
ul. Wiatraczna 10a,
Psary,
62-731 Przykona

31.08.2018

Za osobę długotrwale bezrobotną uznaje się osobę bezrobotną pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i
przygotowania zawodowego dorosłych

