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!

Technik serwisu terminali do kart płatniczych na terenie woj. śląskiego LANTEC POLSKA SP. Z O.O.
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 instalowanie i wymiana terminali do kart płatniczych,
 szkolenia pracowników punktów handlowych,
 dbanie o gospodarkę magazynową powierzonego sprzętu,
 prowadzenie dokumentacji.
Nasze oczekiwania wobec kandydatów:
 Umiejętność współpracy w zespole,
 Dokładność i dobra organizacja czasu pracy,
 Punktualność,
 Samodzielność w realizacji powierzonych obowiązków.
 Doświadczenie nie jest wymagane - gwarantujemy pełne przeszkolenie
Oferujemy:
 Pierwsze trzy miesiące praca na umowa zlecenie po tym okresie umowa o pracę lub możliwość zatrudnienia w oparciu o
umowę firma-firma.
 Ciekawą pracę w międzynarodowej firmie o wysokich standardach, nowoczesnych narzędziach pracy i w dobrze
współpracującym zespole.
 Niezbędne narzędzia pracy.
Kontakt: marta.wolna@lantec.eu.com

Pracownik sklepu internetowego marketu E. LECLERC
MIEJSCE PRACY: market E. LECLERC ul. Tarnogórska 19 Gliwice
GODZINY PRACY: 14 – 20 (w okresie letnim możliwość pracy w pełnym wymiarze)
RODZAJ UMOWY: umowa o pracę/umowa zlecenie (do uzgodnienia)
WYNAGRODZENIE: 13 zł/godz. brutto
ZAKRES CZYNNOŚCI: realizacja zamówień klientów sklepu internetowego (przygotowanie zamówienia oraz dowóz do klienta)
WYMAGANIA: prawo jazdy kategorii B, książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT :
e – mail : administracja.gliwice1@leclerc.net.pl
telefon: 32 338 70 25

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!
Ankieter/Ankieterka
ATMOTERM® S.A. w Opolu jest firmą z kapitałem polskim. Firma działa na rynku polskim i europejskim od ponad 35 lat. Specjalizuje
się w tworzeniu profesjonalnych komputerowych systemów zarządzania informacjami środowiskowymi oraz w ochronie środowiska.
Misją ATMOTERM® S.A. jest tworzenie, wdrażanie i outsourcing rozwiązań w zakresie zarządzania jakością środowiska
wspomagającego rozwój zrównoważony.
W związku z realizacją projektu na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, który obejmuje inwentaryzację
źródeł ogrzewania na terenie województwa śląskiego poszukujemy osób w charakterze:

Ankieter/Ankieterka
Miejsce pracy: RYBNIK
Główne zadania:
 przeprowadzanie badania w terenie w formie krótkiej ankiety,
 wprowadzenie zebranych danych do narzędzia informatycznego.
Oferujemy:
 pracę dorywczą umożliwiającą zdobycie dodatkowych umiejętności,
 współpracę w oparciu o umowę cywilno-prawną,
 szkolenie przygotowujące do realizacji zleconych zadań.
Poszukujemy osób:
 posiadających umiejętności komunikacyjne,
 o wysokiej kulturze osobistej,
 angażujących się w wykonywane zadania,
 dokładnych, skrupulatnych, rzetelnych.
Mile widziani studenci oraz studentki!
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych z tematem: Ankieter – Imię i Nazwisko – Rybnik na adres
rekrutacja@atmoterm.pl. Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi Kandydatami/Kandydatkami.
W aplikacji prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2016 r.
poz. 922)."

PRACA DODATKOWA – pracownik produkcji
Tenneco Automotive Eastern Europe (Gliwice) szuka studentów chętnych do podjęcia pracy tymczasowej.
W zakres zadań wchodzić będzie: obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych. Firma oferuje umowę o pracę tymczasową, możliwość dojazdu
bezpłatnym autobusem, zniżki na stołówce (obiad za ok. 4-5 zł). Praca w systemie zmianowym.
Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres kariera@polsl.pl z dopiskiem „Tenneco_wakacje” w temacie wiadomości.

Praca wakacyjna – obsługa zamówień
Sklep internetowy Natuli.pl z siedzibą na ul. Robotniczej 2 w Gliwicach poszukuje osoby do pracy sezonowej w czerwcu oraz w okresie od 24 lipca
do 14 sierpnia. Jeśli lubisz książki dla dzieci, jesteś osobą zorganizowaną, potrafisz bardzo dobrze obsługiwać komputer zapraszamy do naszego
książkowego teamu. Twoim obowiązkiem będzie obsługa zamówień.
Na zgłoszenia czekamy pod adresem: ewa.natuli@gmail.com
Praca na umowę-zlecenie, 11 zł netto/h
Czerwiec - godziny do ustalenia od 3 do 7 h dziennie
Lipiec/sierpień - 6 - 8 h dziennie

ORGANIZACJA WARSZTATÓW TANECZNYCH DLA DZIECI
Polskie Stowarzyszenia Higieny i Zdrowia (instytucja non profit, zajmuje się propagowaniem zdrowego stylu życia oraz szerzeniem
konsumenckiej świadomości) planuje zorganizować warsztat taneczny dla dzieci ze świetlicy środowiskowej w Gliwicach - Sośnicy.
Warsztat ma się odbyć 26.05.2017r., w świetlicy środowiskowej w Gliwicach- Sośnicy, o godzinie 15:30 i trwać do godziny 18. Osoby
zainteresowane przyłączeniem się do projektu na zasadzie wolontariatu proszone są o kontakt: sekretariat@pshiz.org lub tel.: 720914-543.

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!
PROSTE PRACE NA LATO - okolice Katowic
Wymagania: status ucznia lub studenta i nieprzekroczony 26 r.ż., dyspozycyjność w okresie 06-08.2017 r. (również w weekendy), chęć do pracy.
Oferujemy: umowa zlecenie, pracę w młodym, energicznym zespole, bardzo dobrą atmosferę pracy.
Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania swojego CV, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i zaznaczonym numerem
referencyjnym CHTP/19/2017, na adres: cv@staffservice.com.pl. W aplikacji prosimy o dodanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997
roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.
STAFF Service Sp. z o.o. Agencja Zatrudnienia (nr licencji 115)

PRACA SEZONOWA W ROWACH
Młodzieżowe Biuro Pracy w Katowicach prowadzi nabór osób do pracy sezonowej w okresie wakacyjnym w Ośrodku
Wypoczynkowym w miejscowości nadmorskiej ROWY w formie hufca pracy z zakwaterowaniem.
Termin: 11.07.2017 – 01.08.2017 (przyjazd grupy 11.07 w godzinach dopołudniowych, rozpoczęcie pracy 11.07 przy obiedzie,
zakończenie pracy obiadem 01.08 + suchy prowiant i wyjazd)
Stanowiska pracy: kelner, pomoc kuchenna, obsługa zmywaka, prace przy utrzymaniu czystości na stołówce, w hotelu,
pomieszczeniach kuchennych i magazynowych
Czas pracy: 8 godzin dziennie, system zmianowy 6.00-14.00, 14.00-22.00
Za wykonaną prace uczestnicy otrzymują:
- wynagrodzenie 13,00 zł brutto/godz. – umowa zlecenie
- zwrot kosztów przejazdu
- zakwaterowanie i wyżywienie (częściowo odpłatne – 55,00 zł dziennie)
- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków na okres pracy
Uczestnicy powinni posiadać aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych.
ZAPISY: do dnia 30 maja 2017 prowadzi Młodzieżowe Biuro Pracy Katowice Plac Grunwaldzki 8-10 od poniedziałku do piątku
godz. 8.00 -15.30, tel. 32 209 08 59.

KADRY OBÓZÓW TWÓRCZYCH
Doświadczony organizator obozów, wycieczek szkolnych oraz eventów turystycznych, laureat wielu nagród branżowych, lider wśród
organizatorów turystyki młodzieżowej POSZUKUJE KADRY OBÓZÓW TWÓRCZYCH
Tanecznych, Gitarowych, Muzycznych Fotograficznych, Robotyki, LEGO, Komputerowych, Modowych, Mangi, Vlogerów, Aktorskich,
Filmowych, Plastycznych .
Wymagania:
- musisz mieć wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia danego obozu tematycznego,
- liczmy, że jesteś kreatywny, pełen pasji, otwarty,
- dobrze, jeśli masz ukończony kurs wychowawcy,
- odpowiedzialność i zaangażowanie to podstawa,
- wysoka kultura osobista zawsze potrzebna,
- no i przede wszystkim musisz lubić pracę z dziećmi i młodzieżą!
Oferujemy
- umowa zlecenie, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie NNW, szkolenia przedsezonowe, dojazd na obóz,
najlepszy zespół ever,
Terminy obozów:
26.06-07.07.2017, 2. 08.07-19.07.2017, 3. 20.07-31.07.2017, 4. 01.08-12.08.2017, 5. 13.08-24.08.2017
Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV do 30.03.2017 na adres praca@kompas.pl
Masz pytania dzwoń 58 303 18 78.

Lektor języka angielskiego
Miejsce pracy: Gliwice
Centrum Helen Doron w Gliwicach poszukuje lektorów do prowadzenia kursów języka angielskiego dla dzieci (praca od września
2017r.). Kursy prowadzone będą metodą Helen Doron, dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, w godzinach popołudniowych
(16.00-19.00).
Oferty prosimy składać osobiście na adres: Gliwice, ul.Bojkowska 20a lub e-mailem na adres: gliwice@helendoron.pl.
Telefon: 731-231-741

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!
Specjalista ds. telesprzedaży
Miejsce pracy: Gliwice
Jeżeli chcesz pracować w firmie:
o o ugruntowanej pozycji rynkowej, prowadzącej działalność od 15 lat,
o świadczącej usługi dla wielu renomowanych firm w kraju i za granicą,
o której dewizą jest pełne zadowolenie klientów oraz przyjazna atmosfera pracy,
dołącz do naszego zespołu!
Obowiązki:
 nawiązywanie kontaktów telefonicznych z Klientami biznesowymi;
 badanie potrzeb Klientów oraz wstępna prezentacja aktualnej oferty firmy;
 ścisła współpraca z koordynatorem projektu
 realizacja założonych celów i planów;
Oferujemy:
 pracę w pełnym wymiarze godzin lub elastycznym (dopasowanym do potrzeb indywidualnych)
 jasny system wynagradzania z możliwością uzyskania dodatkowych bonusów finansowych;
 praca w miłej atmosferze;
 wsparcie ze strony kierowników/liderów zespołu
 doświadczenie, przydatne w karierze zawodowej
Wymagamy:
 odpowiedzialność
 samodzielność
 nastawienie na osiągnie wyznaczonych celów
 dobra znajomość obsługi komputera (Ms Office, przeglądarki internetowe)
 poprawna dykcja
 komunikatywność
 obsługa Klienta zgodna ze standardami firmy
 umiejętności pracy w zespole;
 umiejętność pracy przy pomocy CRM będzie dodatkowym atutem

Dokumenty aplikacyjne ze zdjęciem należy przesłać na adres:
lukasz@tlumaczenia.pl, tel.: 32 339 960 2

Pracownik dozoru z I lub II grupą - Katowice
Agencja ochrony związku z ciągłym rozwojem poszukuje kandydatów na stanowisko pracownika
dozoru z I lub II grupą niepełnosprawności w Katowicach.
Wymagania:
- orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- samodzielność, dyspozycyjność, odpowiedzialność,
- sumienność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków,
- wysoka kultura osobista,
Oferujemy:
- zatrudnienie na umowę o pracę,
- stabilne warunki zatrudnienia,

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!
- premie uznaniowe,
- grupowe ubezpieczenie na życie,
- stałą opiekę koordynatora.
Kontakt telefoniczny 533-168-777
e-mail: r.podgorski@grupaevres.pl
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych: "Wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182)".
CV bez powyższej klauzuli nie będzie brało udziału w procesie rekrutacji

Konsultant ds. Sprzedaży Telefonicznej
Siedziba firmy: Wodzisław Śląski
Opis stanowiska:
Firma zajmująca się sprzedażą szerokiej gamy nowoczesnych rozwiązań biznesowych dla punktów
sprzedaży w zakresie terminali płatniczych, w związku z rozwojem firmy poszukuje osób na stanowisko
Konsultanta ds. Sprzedaży Telefonicznej. Osoby te odpowiedzialne będą za kontakt telefoniczny z
klientami oraz sprzedaż produktów firmy.
Co będziesz robił/a?
•
Prowadził/a rozmowy telefoniczne z klientami z bazy klientów,
•
Informował/a o dostępnych produktach i usługach, dostosowanych do potrzeb klienta oraz
zachęcał/a do skorzystania z nich,
•
Dbał/a o profesjonalny wizerunek firmy.
Czego oczekujemy?
•
Łatwości nawiązywania kontaktów,
•
Komunikatywności,
•
Dobrej znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
•
Dobrej organizacji pracy,
•
Samodzielności,
•
Wytrwałości w dążeniu do celu.
Co możesz otrzymać?
•
Bezpieczeństwo i stabilność zatrudnienia
•
Atrakcyjne wynagrodzenie składające się z gwarantowanej podstawy oraz dodatkowego
wynagrodzenia za wyniki w postaci premii motywacyjnej,
•
Pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin,
•
Pracę w biurze firmy lub w systemie home office,
•
Zapewniamy profesjonalne i ciekawe szkolenia, za które płacimy,
•
Możliwość rozwoju i awansu zawodowego, w ramach naszej struktury,
•
Niezbędne narzędzia pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o wysyłanie CV na adres kontakt@anna-cichocka.pl z załączeniem
klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;

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!
(tekst
Dz. U. 2016 r. poz. 922).

jednolity:

Pracodawca: TESCO

E-Zlecenie to system prosty w obsłudze, dzięki któremu zyskasz:
- grafik dopasowany do Twoich potrzeb
- możliwość działania ile chcesz
- wynagrodzenie zawsze na czas
- możliwość łączenia e-zlecenia z innymi obowiązkami
Jakie obowiązki możesz wykonywać?
- wykładanie towaru
- pakowanie towaru do sprzedaży internetowej
- obsługa kasy fiskalnej
Kogo szukamy?
Poszukujemy osób:
- aktywnych
- energicznych
- uczciwych
- pracowitych
Jesteś ciekaw?
Wejdź na www.eshift.eu

Pracodawca: GUTY Fastfood
Centrum handlowe AUCHAN, Rybnicka 207, 44-122 Gliwice
Zatrudni pracowniczkę/pracownika na stanowisko Obsługa klientów i pomoc kuchenna do restauracji typu
fastfood.
Oferujemy wynagrodzenie ok. 13 - 14 PLN/godzinę brutto z bonusem za nadgodziny i posiłkami w ramach
firmy.
Wymagana aktualna książeczka SANEPID, doświadczenie z pracą w gastronomii mile widziane.
Prosimy o wysyłanie CV na adres mailowy podany poniżej
nao@gutyfood.com

Pracodawca: X-FON
Praca w serwisie telefonów komórkowych. Pomo serwisanta komórkowego.

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!
Firma X-FON da pracę studentom zainteresowanym elektroniką na terenie Chorzowa
Obowiązki:
- przeprowadzanie procesu naprawy telefonów komórkowych,
- rozpoznawanie usterek telefonów,
- wymiana elementów mechanicznych i kompletnych modułów
elektronicznych,
- sprawdzanie działania urządzeń po wykonaniu naprawy,
Wymagania:
- zainteresowanie pracą przy serwisie sprzętu elektronicznego,
- zdolności manualne i dokładność,
- znajomość obsługi komputera,
- umiejętność pracy w grupie,
- wykształcenie techniczne lub doświadczenie w dziedzinie elektroniki będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy:
- pełne przeszkolenie i przygotowanie do powierzonych zadań,
- stabilność zatrudnienia w prężnie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
nowoczesnych technologii,
- atrakcyjne wynagrodzenie,
- miłą atmosferę pracy w zgranym zespole,
- możliwość rozwijania swoich kompetencji,
- oferta dotyczy pracy stałej jak i dorywczej.
CV proszę przesyłać na maila biuro@xfon.com.pl ,
w razie pytań proszę o kontakt z numer 501-731-324

PRACODAWCA: Restauracja McDonald`s Gliwice
ul. Pszczyńska 325 przy centrum handlowym Europa Centralna
Pracownik Restauracji. Wymiar etatów cały, ¾, ½, ¼
Obowiązki :
- przygotowywanie posiłków (praca w kuchni)
- sprzedaż produktów (obsługa gości).
Oferujemy :
- umowę o pracę
– szkolenia od podstaw, pracę w miłym gronie, możliwość awansu.
Wymagania :
- książeczka Sanepidu.
Doświadczenie w gastronomii nie jest wymagane.
Do stawki podstawowej przyznawane są premie : uznaniowa , za konkursy, motywacyjna.
Kontakt telefoniczny: 662 24 23 32,Mail: pl-00385mgr@pl.mcd.com.

Pracodawca: O.W. Relaks
O.W. Relaks to nowoczesny ośrodek aktywnego wypoczynku, położony w Międzybrodziu Żywieckim, startowej
miejscowości słynnej Pętli Beskidzkiej, w otoczeniu jezior i gór Beskidu Małego. Specjalizujemy się w obsłudze
pobytów grupowych dzieci i młodzież y, w ramach zielonych szkół, kolonii i obozów sportowych oraz zimowisk.

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!
Poszukujemy wychowawców i instruktorów narciarstwa oraz snowboard na sezon zimowy i letni 2017.
Wymagania:
- ukończony kurs na wychowawcę kolonijnego i/lub kurs na instruktora narciarstwa lub snowboard,
- zaświadczenie o niekaralności,
- pozytywne nastawienie,
- kreatywność i własna inicjatywa.
Dodatkowe atuty:
- inne uprawnienia instruktorskie.
Zgłoszenia oraz CV wraz z podaniem terminu dyspozycyjności prosimy przesyłać na mail:
kontakt@miedzybrodzie.net.pl
Relaks Międzybrodzie, ul. Beskidzka 42
34-312 Międzybrodzie Żywieckie
tel. 602 552 200, www.miedzybrodzie.net.pl

PRACODAWCA: Biuro tłumaczeń CollTra
Korektor tłumaczeń
Biuro tłumaczeń CollTra zatrudni studenta lub osobę po studiach, która zajmie się korektami tłumaczeń z języka
niemieckiego i angielskiego i drobnymi tłumaczeniami.
Zakres obowiązków:
 drobne tłumaczenia i korekty
 budowa glosariusza
Warunki zatrudnienia:
 elastyczne godziny pracy (możliwość pracy zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze godzin)
 możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony
 możliwość rozwoju zawodowego
 praca we współpracującym zespole tłumaczy z wieloletnim doświadczeniem
Wymagania:
 znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego
 bardzo dobra znajomość zasad języka polskiego
 znajomość programów CAT będzie mile widziana, ale nie jest konieczna
Miejsce pracy: siedziba firmy: Gliwice, ul. Zwycięstwa 13
CV i list motywacyjny proszę przesłać na nasz adres e-mail: office@colltra.pl
Temat maila: Aplikacja: tłumacz/korektor

PRACODAWCA: Micha Zupa Bar
Miejsce pracy: Gliwice
Poszukujemy osób dynamicznych, dobrze zorganizowanych i zorientowanych w temacie zdrowego
odżywiania.
Oferujemy:
 Praca w godzinach popołudniowych w tygodniu oraz w weekendy w świetnej atmosferze i na
atrakcyjnych warunkach,
 Duża elastyczność pod względem grafiku. Możliwa praca na część lub całość etatu.
Wymagania:
 Mile widziane prawo jazdy kat. B

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!
 Aktualna książeczka sanepidowska.
Więcej informacji o firmie pod adresem www.facebook.com/michazupabar.
Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 690 590 738 lub mailowy: info@michazupabar.nazwa.pl

PRACODAWCA: TESCO
Magazynier

Chcesz spędzić czas przed światami w doskonałym towarzystwie?
Dołącz do zespołu Tesco już dziś!

Świąteczna kampania rekrutacyjna do sklepów Tesco i Centrów Dystrybucji
Święta to dla nas gorący czas. Wzmożony ruch zaczyna się już na przełomie listopada i grudnia – to właśnie wtedy
potrzebujemy dodatkowych rąk do pracy. Chcielibyśmy zaprosić na pokład więcej osób! Szukamy pracowników na pełny lub
część etatu, którzy wesprą nasz zespół i pomogą dbać o naszych klientów każdego dnia coraz lepiej. Mogą to być studenci,
którzy chcą sprawdzić się w pracy po zajęciach na uczelni, mamy przebywające na urlopie macierzyńskim oraz wszyscy,
którym zależy na elastycznych godzinach pracy. Aktualne oferty pracy znajdziesz na naszej stronie internetowej
www.tesco.pl/kariera.

PRACODAWCA: Telepizza
Dostawca pizzy
Telepizza w Gliwicach zatrudni dostawców z własnym samochodem. Praca od zaraz.
Gliwice, ul. Matejki 5, tel. 502456622

