PRACA DODATKOWA
pozwala na zarobek, ale również doskonali samo-organizację, umiejetności pracownicze,
związane z zarządzaniem czasem i dostępnymi zasobami, a często również kreatywność  jedne z najbardziej pożądanych przez Pracodawców umiejętności!
Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego

11.06.2018 r.

Szczegółowy opis oferty
Aplikacja:
Osoby zainteresowane prosimy przesłać CV na adres:
Kariera@polsl.pl oraz biuro@ewimap.pl w treści maila odpowiadając na pytanie:
jestem:
a) studentem poniżej 26 roku życia,
b) studentem powyżej 26 roku życia,
c) pracownikiem etatowym,
d) żadne z powyższych.
Proszę o dopisanie poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro Karier Studenckich
Politechniki Śląskiej oraz firmę Ewimap s.c. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst
jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

ZATRUDNIMY KADRĘ KOLONIJNĄ
NA NASTĘPUJĄCYCH TURNUSACH 2018
Kierowników:
-03-09 lipca

BUKOWIEC k. KARPACZA

-18-27 lipca

KOWARY/KARPACZ + CZECHY

-21-27 lipca

ZAKOPANE + TATRY SŁOWACKIE

-23 lipca-01 sierpnia WĘGIERSKA GÓRKA k. ŻYWCA + WISŁA + SZCZYRK
-02-10 sierpnia

BUKOWIEC k. KARPACZA

Wychowawców:
-23-29 lipca

KOWARY/KARPACZ + CZECHY

-03-09 lipca

BUKOWIEC k. KARPACZA

-08-14 lipca

ZAKOPANE + TATRY SŁOWACKIE

-09-14 lipca

ZAKOPANE + TATRY SŁOWACKIE

-11-17 lipca

KOWARY/KARPACZ + ADRSPACH

-13-18 lipca

DUSZNIKI ZDRÓJ + KUDOWA ZDRÓJ

-18-27 lipca

KOWARY/KARPACZ + ADRSPACH

-18-27 lipca

MIĘDZYWODZIE + NIEMCY

-21-27 lipca

ZAKOPANE + TATRY SŁOWACKIE

PRACA DODATKOWA
pozwala na zarobek, ale również doskonali samo-organizację, umiejetności pracownicze,
związane z zarządzaniem czasem i dostępnymi zasobami, a często również kreatywność  jedne z najbardziej pożądanych przez Pracodawców umiejętności!
-23.07-01.08

WĘGIERSKA GÓRKA k. ŻYWCA + WISŁA

-02-10.08

BUKOWIEC k. KARPACZA

-14-23.08

ZAKOPANE + TATRY SŁOWACKIE

-20-29.08

ŁUKĘCIN k. POBIEROWA

Wymagania : ukończony kurs, zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie lekarskie. Zapewniamy
wynagrodzenie oraz wszystkie świadczenia. CV proszę przesyłać wyłącznie na maila : kadra2018@onet.pl
podając w temacie maila interesujący termin/terminy.
_____________________________________________________________________________________
Park Naukowo - Technologiczny "TECHNOPARK GLIWICE" poszukuje dwóch studentów, którzy chcieliby
w terminie 23-25 maja br. roznosić ulotki dot. Dnia Nauki i Przemysłu w centrum Gliwic, w CH Arena, na
wydziałach i w miasteczku akademickim Politechniki Śląskiej. Szacowany czas to 6h dziennie na osobę (23 i 24
maja) oraz 3h 25 maja. Łączna ilość godzin to 15 na osobę. Wynagrodzenie 20zł brutto/h na osobę. Forma
zatrudnienia: umowa cywilno-prawna.
Zainteresowanych kandydatów proszę o kontakt:
Karolina Bieda
Tel: 32 335 85 00 kom: 607 363 765
e-mail: karolina.bieda@technopark.gliwice.pl
________________________________________________________________________________________
Firma Dzieci są ważne będąca właścicielem sklepu internetowego Natuli.pl oraz Okulozaur.pl z siedzibą
na ul. Robotniczej 2 w Gliwicach poszukuje od zaraz osoby do pracy. Jeśli lubisz książki dla dzieci, jesteś
osobą samodzielną i zorganizowaną, potrafisz bardzo dobrze obsługiwać komputer zapraszamy do naszego
teamu. Twoim obowiązkiem będzie obsługa klienta i zamówień.
Na zgłoszenia czekamy pod adresem ewa.natuli@gmail.com z hasłem w temacie "praca"
Okres próbny: umowa - zlecenie, później umowa o pracę
Praca od pn. do pt. w godzinach od 8.00 do 16.00
Ilość godzin w ciągu tygodnia do ustalenia
Wynagrodzenie 13 zł netto/h
_________________________________________________________________________________________________
Dart-pol to firma z długoletnią tradycją i ogromnym doświadczeniem w organizowaniu imprez integracyjnych,
firmowych, plenerowych. Działając od 1999 roku jest liderem w branży eventowej.
Obecnie, w obliczu dynamicznego rozwoju, poszukujemy pracowników na stanowisko:

Animator.
Oferta pracy skierowana jest głównie do studentów oraz uczniów i absolwentów szkół średnich.
Opis stanowiska:




organizowanie gier, zabaw i konkursów dla dzieci,
kontakt z najmłodszymi gośćmi imprezy,
obsługa eventu od strony technicznej,

Warunki zatrudnienia :







wynagrodzenie na poziomie 180 zł brutto za jedną realizację,
transport spod siedziby firmy na miejsce imprezy,
nocleg oraz wyżywienie w przypadku realizacji zlecenia, którego miejsce oddalone jest powyżej 100
km od siedziby firmy,
bezpłatne szkolenie z zakresu zasad BHP w miejscu pracy, przy organizowaniu imprez,
pracę dopasowaną do grafiku dyspozycyjności pracownika,
zwiększenie doświadczenia zawodowego w jednej z największych firm eventowych w Polsce.

PRACA DODATKOWA
pozwala na zarobek, ale również doskonali samo-organizację, umiejetności pracownicze,
związane z zarządzaniem czasem i dostępnymi zasobami, a często również kreatywność  jedne z najbardziej pożądanych przez Pracodawców umiejętności!
Dodatkowe możliwości :






wzrost stawki za realizację, która jest ściśle powiązana z uzyskaniem awansu na stanowisko:
- animatora specjalisty, kierownika grupy – 220 zł
-kierownika imprezy – 250 zł
-kierownika projektu – 360-380 zł
-dyrektora projektu – 450-500 zł
bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi urządzeń rekreacyjnych,
bezpłatny kurs animacji zabaw dla dzieci,
uzyskanie dofinansowania w wysokości 50% kosztów kursu i egzaminu na prawo jazdy kategorii „E”
(do kat. „B”).

Wymagania:






ukończenie 18 lat do maja 2017
wysoka kultura osobista,
komunikatywność i otwartość,
umiejętność pracy w zespole,
staranność i zaangażowanie w powierzoną pracę.

Kandydatów prosimy o wysyłanie CV na adres mailowy net@dart-pol.pl lub kontakt drogą telefoniczną 032
445 38 23
_________________________________________________________________________________________________
Największa firma eventowa w Polsce, firma Dart-Pol, poszukuje absolwentów szkół średnich oraz studentów!
Obecnie oferujemy pracę na stanowisku

Montażysty hal namiotowych

Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należał montaż, a także późniejszy demontaż sprzętu firmowego.
Zapewniamy:





wynagrodzenie od 180 zł brutto za dzień
stawki dostosowane do metrażu montowanej hali
bezpłatne szkolenie zawodowe z zakresu obsługi urządzeń rekreacyjnych oraz montażu hal
namiotowych
profesjonalne szkolenie dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa oraz zasad BHP w miejscach
pracy, związanych z organizacją imprez.

Dodatkowo nasi pracownicy mają możliwość awansu zawodowego, poszerzania własnych kompetencji oraz
nabierania doświadczenia zawodowego.
Dzięki współpracy z naszą firmą istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 50% kosztów
kursu i egzaminu na prawo jazdy kategorii „E”.
Oczekujemy:








dokładności i sumienności,
punktualności,
wykształcenia średniego,
wysokiej kultury osobistej
umiejętności pracy w zespole
punktualność
sumienność i zaangażowanie

Opis stanowiska:

PRACA DODATKOWA
pozwala na zarobek, ale również doskonali samo-organizację, umiejetności pracownicze,
związane z zarządzaniem czasem i dostępnymi zasobami, a często również kreatywność  jedne z najbardziej pożądanych przez Pracodawców umiejętności!


montaż i demontaż hal namiotowych

Oferujemy:




bezpłatne szkolenia przygotowujące do pracy na stanowisku animator
możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji,
praca dostosowana do czasu i dyspozycyjności pracownika.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV w załączniku wiadomości
Praca polega na przygotowaniu sprzętu potrzebnego do realizacji imprezy oraz opieki nad nim jak i jego
użytkownikami podczas imprezy.
Praca w największej firmie eventowej w Polsce
Wynagrodzenie: Od 180 zł do 450 zł / dzień
Firma Dart-pol s.c. zapewnia profesjonalne szkolenie stanowiskowe z zakresu bezpieczeństwa obsługi imprez
targowych, eventów firmowych oraz szkoleń. Nauczymy cię:
-pracy wg. obowiązujących procedur
-poznasz logistykę firmy zarządzającą 300
Otrzymasz certyfikat udziału w szkoleniu BHP
Dajemy możliwość awansu i zwiększenia swojego wynagrodzenia.
Kandydatów prosimy o wysyłanie CV na adres mailowy net@dart-pol.pl lub kontakt drogą telefoniczną 032
445 38 23
_________________________________________________________________________________________________
Firma Dart-pol, jeden z wiodących organizatorów eventów firmowych w Polsce, zatrudni osoby do pracy przy
Obsługa cateringu.
Ogłoszenie skierowane jest głównie do absolwentów szkół średnich oraz studentów, praca jest weekendowa.
Nastawiamy się na współpracę długofalową, przy czym zlecenia są dopasowywane do dyspozycyjności
każdego pracownika.
Opis stanowiska:




wydawanie posiłków dla gości imprezy,
obsługa grilla oraz rollbaru,
bieżące zajmowanie się zapleczem cateringu.

Warunki zatrudnienia:







wynagrodzenie od 180 zł za jedną realizację,
transport spod siedziby firmy na miejsce imprezy,
nocleg oraz wyżywienie w przypadku realizacji zlecenia, którego miejsce oddalone jest powyżej 100
od siedziby firmy,
przeprowadzenie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w miejscu wykonywanej pracy,
terminy pracy dopasowane do dyspozycyjności pracownika,
warunki do zwiększenia własnej praktyki zawodowej.

Dodatkowe możliwości:




wzrost stawki za jedną realizację, która jest ściśle powiązana z uzyskaniem awansu na stanowisko:
-animatora specjalisty, kierownika grupy – 220 zł,
-kierownika imprezy – 250 zł,
-kierownika projektu – 360-380zł,
-dyrektora projektu – 450-500 zł.
szkolenia zawodowe, przygotowujące pracownika do objęcia określonych stanowisk

PRACA DODATKOWA
pozwala na zarobek, ale również doskonali samo-organizację, umiejetności pracownicze,
związane z zarządzaniem czasem i dostępnymi zasobami, a często również kreatywność  jedne z najbardziej pożądanych przez Pracodawców umiejętności!


uzyskanie dofinansowania w wysokości 50% kosztów kursu i egzaminy na prawo jazdy kat. „E” (do
kat. „B”).

Wymagania:





•
•
•
•

ukończone 18 lat do maja 2017
aktualna książeczka sanepidu,
wysoka kultura osobista,
rzetelność i sumienność przy wykonywaniu powierzonych obowiązków.

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie Cv ze zdjęciem drogą mailową pod adresem net@dart-pol.pl ,
_________________________________________________________________________________________________

Pracowników pomocniczych w drukarni
Miejsce pracy: Gliwice , ul. Leonarda da Vinci 12
Nasza oferta:



zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie
atrakcyjna stawka 15 zł brutto/h

Zadania:




- prace pomocnicze przy pracach drukarskich
- foliowanie, zaklejanie i etykietowanie przygotowanych kartonów do wysyłki
- utrzymanie porządku w wyznaczonym obszarze

Nasze oczekiwania:




- dyspozycyjność w godzinach od 18:00-6:00 lub 6:00-18:00
- zdolności manualne
- dokładność, punktualność, odpowiedzialność

Osoby zainteresowane proszę o kontakt
Beata Kotwica Pracownik biurowy Asystent ds. rekrutacji
Job Impulse Polska Sp. z o.o. ul. M.C.Skłodowskiej 22, 40-058 Katowice
tel.: +48 513 872 276 tel.: +48 32 203 70 66 mail: bkotwica@strefajob.pl
_________________________________________________________________________________________________

INSTRUKTOR ROBOTYKI
Firma OPP4 "CET" poszukuje osoby, która poprowadzi koło zainteresowań "Robotyka" w Ognisku Pracy
Pozaszkolnej nr 4 w Zabrzu Centrum Edukacji Twórczej, w wymiarze 4 godzin dydaktycznych tygodniowo
(dla dzieci w wieku 8-14 lat), w godzinach popołudniowych.
Wymagania :
- Przygotowanie pedagogiczne
Zakres tematyczny:
- Budowanie robotów z serii CityCamp, SafariCamp i StarCamp oraz innych spoza serii tematycznych. Nauka
programowania oraz kurs obsługi komputera od podstaw aż po elementy grafiki komputerowej w zależności
od stopnia zaawansowania grupy.
Koła działa od 3 lat.
Rodzaj zatrudnienia:
- umowa na czas 1 roku szkolnego na stanowisku nauczyciel

PRACA DODATKOWA
pozwala na zarobek, ale również doskonali samo-organizację, umiejetności pracownicze,
związane z zarządzaniem czasem i dostępnymi zasobami, a często również kreatywność  jedne z najbardziej pożądanych przez Pracodawców umiejętności!

Kontakt: opp4@opp4.zabrze.pl – p. Agnieszka Kargul
_________________________________________________________________________________________________
Firma Luter największy
na stanowisko:

organizator

wyjazdów

profilaktycznych

w

Polsce.

Poszukuje

kandydatów

WYCHOWAWCA KOLONII
Zakres obowiązków:





wychowawca sprawuje opiekę nad grupą dzieci- odpowiada za ich bezpieczeństwo, wygląd, higienę,
zdrowie i wychowanie;
jest bezpośrednim opiekunem i organizatorem czasu powierzonych mu dzieci;
współpracuje ściśle z zatrudnioną opieką medyczną, przeprowadza codzienne obserwacje stanu
zdrowia i samopoczucia dzieci;
posiada podstawowe wiadomości i umiejętności w dziedzinie prowadzenia zajęć rekreacyjnosportowych

Wymagania wobec kandydatów:





ukończony kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży
odpowiednie warunki zdrowotne poświadczone zaświadczeniem lekarskim wydanym do celów
sanitarno- epidemiologicznych
predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą
zaświadczenie o niekaralności

Oferowane warunki:







umowa zlecenie
zapewniamy wynagrodzenie : 670 zł/770zł/800zł brutto (kolonie 10 dniowe)
pełne wyżywienie i zakwaterowanie
ubezpieczenie NNW
zwrot kosztów dojazdu
możliwość odbycia płatnych praktyk i stażu

Zaineresowanych podjęciem współpracy z naszą firmą prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej http://www.lutur.pl oraz pod nr tel. 606-710-122
E-mail: lutur.kolonie@gmail.com, lutur@op.pl.
Prosimy o zawarcie w aplikacji sformułowania: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych
osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101., poz. 926. ze zmianami) ”
_____________________________________________________________________________________________
Jobman Group Sp. z o.o. - Agencja Pracy Tymczasowej działająca na podstawie wpisu do rejestru podmiotów
prowadzących agencje zatrudnienia pod nr 2163, poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy tymczasowej
na stanowisku:

PRACOWNIK HALI
Do Twoich obowiązków należeć będzie:


wykładanie towaru na półki sklepowe

PRACA DODATKOWA
pozwala na zarobek, ale również doskonali samo-organizację, umiejetności pracownicze,
związane z zarządzaniem czasem i dostępnymi zasobami, a często również kreatywność  jedne z najbardziej pożądanych przez Pracodawców umiejętności!


obsługa Klienta zgodna ze standardami firmy

Czego oczekujemy?


jedynie chęci do pracy!

Co zapewniamy?




terminowe wypłaty nawet w systemie tygodniowym
liczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami
elastyczny czas pracy, byś mógł pogodzić ją z zajęciami na uczelni

Skontaktuj si ę z nami: Tel. 506 008 990
_____________________________________________________________________________________________
Jobman Group Sp. z o.o. - Agencja Pracy Tymczasowej działająca na podstawie wpisu do rejestru podmiotów
prowadzących agencje zatrudnienia pod nr 2163, poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy tymczasowej
na stanowisku:

KASJER / KASJERKA
Do Twoich obowiązków należeć będzie:



obsługa kasy fiskalnej
obsługa Klienta zgodna ze standardami firmy

Czego oczekujemy?


jedynie chęci do pracy!

Co zapewniamy?





szkolenia kasjerskie
terminowe wypłaty nawet w systemie tygodniowym
liczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami
elastyczny czas pracy, byś mógł pogodzić ją z zajęciami na uczelni

Skontaktuj się z nami: Tel. 506 008 990
_____________________________________________________________________________________________

Hostessy i promotorzy
Agencja Pracy IKiB (www.ikib.com.pl ) wpisana do rejestru KRAZ 12885 zatrudni hostessy i promotorów do obsługi akcji
promocyjnych- uczniów i studentów. Zapewniamy: stałe zlecenia, miłą atmosferę, dobre warunki pracy. Zgłoszenia
zawierające CV i zdjęcia oraz klauzurę ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych prosimy
wysyłać na adres: praca.ikib@wp.pl
_____________________________________________________________________________________________

Animator zabaw dla dzieci oraz czasu wolnego Pracowników Technicznych

PRACA DODATKOWA
pozwala na zarobek, ale również doskonali samo-organizację, umiejetności pracownicze,
związane z zarządzaniem czasem i dostępnymi zasobami, a często również kreatywność  jedne z najbardziej pożądanych przez Pracodawców umiejętności!





Jeśli praca z ludźmi to twoja pasja
Jeśli wiesz, jak ważne jest zdobywanie doświadczenia,
Jeśli kręci cię praca przy dużych eventach i piknikach
Jeśli chcesz przeżyć fajną przygodę wśród ludzi o podobnych zainteresowaniach i zdobywać nowe „Skille”

Więcej informacji na stronie http://dreamevents.pl/rekrutacja
_____________________________________________________________________________________________

Pracownicy do sprzątania klatek schodowych
Praca na terenie Zabrza w godzinach porannych lub popołudniowych.
Praca na umowę zlecenie.
Tel. Kontaktowy 796441133
Aplikacje prosimy wysyłać na adres: praca@cotrip.pl
_____________________________________________________________________________________________

PRACOWNIK BIUROWY z językiem rumuńskim i/lub j. ukraińskim
Miejsce pracy: Pronobel Gliwice (centrum)
Zakres obowiązków:
 prace administracyjno – biurowe,
 kontakt mailowy i telefoniczny w języku rumuńskim i/lub języku ukraińskim,
 nadzór nad korespondencją przychodzącą i wychodzącą.
Wymagania:
 dobra znajomość języka polskiego,
 bardzo dobra znajomość języka rumuńskiego i/lub j. ukraińskim,
 znajomość pakietu MS Office,
 łatwość nawiązywania kontaktów.
Aplikacje prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@pronobel.pl
_____________________________________________________________________________________________
LEKTOR JĘZYKA ANGIELSKIEGO do prowadzenia zajęć w grupach dla dorosłych
Oczekujemy:








bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
minimum rocznego doświadczenia w nauczaniu języków obcych,
posiadania dyplomu ukończenia studiów kierunkowych lub statusu studenta studiów kierunkowych,
certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego,
zdolności interpersonalnych oraz umiejętności motywowania do nauki,
wysokiej kultury osobistej,
rzetelności i punktualności.

Oferujemy:





elastyczny czas pracy, który można pogodzić z inną pracą,
możliwość prowadzenia kursów w godzinach porannych i popołudniowych, w zależności od
dyspozycyjności lektora,
umowę zlecenie,
terminowe wynagrodzenie,

PRACA DODATKOWA
pozwala na zarobek, ale również doskonali samo-organizację, umiejetności pracownicze,
związane z zarządzaniem czasem i dostępnymi zasobami, a często również kreatywność  jedne z najbardziej pożądanych przez Pracodawców umiejętności!



miłą atmosferę współpracy,
atrakcyjne wynagrodzenie.

Aplikacje prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@pronobel.pl
_____________________________________________________________________________________________

PRACOWNIK MAGAZYNU AMAZON
Kompletowanie zamówień dla klientów, układaniu go na półkach, przyjmowanie oraz przygotowywanie do wysyłki
zamówień. Praca ze skanerem.
Możliwość pracy na pół etatu (soboty i niedziele): zmiana dzienna 6-16:30 lub nocna 18:30-05:00
Benefity:
- prywatna opieka medyczna - polmed
- ubezpieczenie na życie – aviva
- 26 dni płatnego urlopu dla wszystkich!
- obiady w cenie 1zł
- darmowe dojazdy dla pracowników (na dzień dzisiejszy z miejscowości : Katowice, Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa,
Jaworzno, Mysłowice)
- wynagrodzenie 15zł brutto/h + możliwość uzyskania aż do 15% premii + dodatki za godziny nocne
Szczegóły: https://www.adecco.pl/praca-w-amazon
_____________________________________________________________________________________________

WYKONANIE POMIARÓW POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ
Deweloper „Miły dom” z Gliwic zleci wykonanie pomiarów powierzchni użytkowej budynku 6-kondygnacyjnego
(mieszkania, miejsca postojowe, komórki lokatorskie) zlokalizowanego w Gliwicach.
Wymagana: podstawowa znajomość AutoCada
Oferowane: wynagrodzenie (do ustalenia), referencje, profesjonalny dalmierz
Termin realizacji: styczeń 2018
Kontakt: i.tokarz@milydom.eu
_____________________________________________________________________________________________

WYCHOWAWCA OBÓZ ZIMOWY
Biuro Turystyki Aktywnej KOMPAS poszukuje wychowawców z zamiłowaniem do klocków Lego, robotów i gier
komputerowych na zimowe obozy z dziećmi i młodzieżą Wymagania: - wykształcenie średnie - aktualne uprawnienia
wychowawcy kolonijnego - doświadczenie w pracy z dziećmi/młodzieżą - odpowiedzialność, zaangażowanie,
kreatywność Obowiązki: - opieka nad uczestnikami - animacja zajęć - realizacja programu (obóz konstruktorów lego
oraz Gry, roboty, komputery) Oferujemy: - umowa zlecenie - wynagrodzenie ok. 600-700 brutto - zakwaterowanie wyżywienie - ubezpieczenie NNW, KL - dojazd na obóz z uczestnikami - zwrot kosztów dojazdu na miejsce zbiórki praca w ciekawym zespole kadry - szkolenie wewnętrzne kadry BTA Kompas Pełna oferta obozów, terminy i program
na www.kompas.pl
Terminy:
1. 14.01-20.01.2018
2. 21.01-27.01.2018
3. 28.01-03.02.2018
4. 04.02-10.02.2018 Uwaga! Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV na adres praca@kompas.pl
_____________________________________________________________________________________________

BILETER W OPERZE ŚLĄSKIEJ
Szczegóły: http://opera-slaska.pl/aktualnosci/news/65/nabor_na_stanowisko_bileter
_____________________________________________________________________________________________

SPRZEDAWCA W SKLEPIE Z MILITARIAMI
Poszukujemy pracownika, najlepiej osoby uczącej się, do sklepu z militariami w Gliwicach. Oferujemy stabilną pracę dla
osoby komunikatywnej, otwartej, posiadającej umiejętność obsługi komputera. Mile widziane zainteresowania
związane z tematyką wojskową, militariami i podobnymi. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu
motywacyjnego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na mail sklep@zbrojownia.pl lub pozostawienie w
salonie Hobby4Men w C.H.AUCHAN w Gliwicach
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