
Formierz zalewacz ofpr/16/0083 Liczba miejsc: 5 

Wymagania: Umiejętność formowania ręcznego, min. 3 m-ce doświadczenia zawodowego 

Zakres obowiązków: formowanie ręczne, zalewanie form 

Nazwa firmy: Zakład Ślusarsko - Odlewniczy Iwona Makowska, Piła 83a, 26-200 Końskie 

Kontakt: Makowski Marcin tel. 513935650                                                                               Data aktualności: 31.08.2016 
 

Ślusarz – modelarz ofpr/16/0161  Liczba miejsc: 1 

Wymagania: Umiejętność wykonywania modeli odlewniczych, min. 2 lata doświadczenia zawodowego 

Zakres obowiązków: wykonywanie modeli odlewniczych z metalu oraz z żywicy                   Data aktualności: 31.08.2016 

Nazwa firmy: Odlewnia Żeliwa AGA Wierzbicki Zbigniew, ul. Kolejowa 11, 26-200 Końskie tel. 413727661 
 

Projektant maszyn i urządzeń ofpr/16/0246 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: Wykształcenie średnie, umiejętność obsługi programu AutoCad ze wskazaniem Mechanical Inventor 

Zakres obowiązków: projektowanie maszyn i urządzeń 

Nazwa firmy: FWSYSTEM s.c., ul. Staszica 3C, 26-220 Stąporków 

Kontakt: Pięta Piotr tel. 603745157                                                                                           Data aktualności: 31.08.2016 
 

Mechanik samochodów ciężarowych / autobusów ofpr/16/0400 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, min. 1 rok doświadczenia zawodowego w mechanice pojazdów samochodowych 

Zakres obowiązków: naprawa samochodów ciężarowych oraz autobusów 

Nazwa firmy: FUH EKO – STAMAR Marczak Stanisław 

ul. Zachodnia 19, 26-200 Końskie, tel. 603912042                                                                    Data aktualności: 30.09.2016 
 

Operator maszyn i urządzeń sterowanych numerycznie ofpr/16/0482 Liczba miejsc: 4 

Wymagania: Wykształcenie zawodowe (mile widziane techniczne), zaangażowanie, odpowiedzialność, staranność, 

dokładność, mile widziana umiejętność obsługi programu CAD i CAM oraz doświadczenie zawodowe w obsłudze gilotyn, pras 

krawędziowych i wykrawarek sterowanych numerycznie, 

Zakres obowiązków: obsługa maszyn i urządzeń sterowanych numerycznie 

 

Szef produkcji ofpr/16/0482 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawodowe na podanym stanowisku w zakładzie zajmującym się 

obróbką blach stalowych, zaangażowanie, odpowiedzialność, staranność, dokładność 

Zakres obowiązków: szef produkcji 

 

Operator maszyn hydraulicznych siłowych ofpr/16/0482 Liczba miejsc: 2 

Wymagania: Wykształcenie zawodowe w kierunku technicznym, zaangażowanie, odpowiedzialność, staranność, dokładność, 

mile widziane doświadczenie zawodowe w obsłudze pras i urządzeń ciśnieniowych 

Zakres obowiązków: obsługa maszyn hydraulicznych siłowych 

                                                                                                                                                  Data aktualności: 31.08.2016 

Nazwa firmy: POLSTAR DOORS Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Czermno-Kolonia ul. Kolejowa 37, 26-260 Fałków 

Kontakt: Szulim Piotr tel. 534060202, e-mail: rekrutacja@polstar.pl  
 

Kierowca ciągnika siodłowego ofpr/16/0664 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: Prawo jazdy kat. C+E, świadectwo kwalifikacji na przewóz rzeczy, badania lekarskie dla kierowców 

Zakres obowiązków: jazda ciągnikiem siodłowym Renault Premium 

Miejsce wykonywania pracy: kraju + zagranica (Czechy, Słowacja, Węgry) 

Nazwa firmy: Zakład Handlu i Usług Józef Skrobisz, Mnin ul. Przedborska 20, 26-234 Słupia 

Kontakt: Józef Skrobisz tel. 602226026, 413911166, e-mail: biuro@skrobisz.com.pl           Data aktualności: 05.08.2016 
 

Lakiernik samochodowy ofpr/16/0672 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, umiejętność samodzielnego przygotowywania i lakierowania samochodów 

Zakres obowiązków: przygotowywanie, lakierowanie samochodów                                    Data aktualności: 31.08.2016 

Nazwa firmy: ZPHU DAR-CAR SERWIS Dariusz Biały, Nadworów 15, 26-230 Radoszyce, tel. 602681743 
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Technolog procesów odlewniczych ofpr/16/0747 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: Wykształcenie wyższe techniczne o profilu odlewniczym, bardzo dobra znajomość rysunku technicznego, bardzo 

dobra znajomość technologii wykonania modeli i odlewów, umiejętność wykorzystania oprogramowania CAD do tworzenia brył 

3D, rysunków i dokumentacji produkcyjnej, znajomość projektowania technologii wykonywania oprzyrządowania odlewniczego 

z wykorzystaniem programów CAD (Unigraphics, Solid Edge), znajomość sposobów symulacji procesów zalewania z 

wykorzystaniem programu MAGMA Soft, znajomość pakietu MS Office, umiejętność analizy i rozwiązywania problemów, 

otwartość na nowe rozwiązania, umiejętność pracy w zespole 

Zakres obowiązków: przygotowywanie i opracowywanie, z wykorzystaniem programów CAD, dokumentacji technologicznej 

wykonania modelu i odlewu; prowadzenie dokumentacji technicznej procesu; analiza i weryfikacja dokumentacji technicznej 

pod względem możliwości i kosztów wykonania detali w zakresie modelu i odlewu; wykonywanie kalkulacji i wycen detali;  

normowanie procesu technologicznego oraz nadzór nad wykonaniem; współudział przy opracowywaniu działań korygujących i 

zapobieganie niezgodności; wsparcie technologiczne dla pracowników działu formierni; kompleksowe prowadzenie nowych 

uruchomień; optymalizacja procesu produkcji i wykorzystywanych zasobów firmy 

Metalurg ofpr/16/0747 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: Wykształcenie wyższe techniczne o profilu odlewniczym lub metalurgicznym, bardzo dobra znajomość rysunku 

technicznego, bardzo dobra znajomość zagadnień metalurgicznych w zakresie żeliw szarych, sferoidalnych i stopowych, 

znajomość metod statystycznych, znajomość pakietu MS Office, umiejętność analizy i rozwiązywania problemów, otwartość na 

nowe rozwiązania, umiejętność pracy w zespole 

Zakres obowiązków: opracowywanie norm zużycia materiałów wsadowych dla wytopu żeliwa;  

opracowywanie instrukcji metalurgicznych dla gatunków żeliw;  

prowadzenie dokumentacji procesu wytopu i zalewania odlewów;  

analiza i weryfikacja dokumentacji technicznej pod względem możliwości i kosztów wykonania detali w zakresie metalurgii;  

optymalizacja technologii procesu produkcji i wykorzystywanych zasobów firmy;  

normowanie procesu technologicznego oraz nadzór nad wykonaniem;  

współudział przy opracowywaniu działań korygujących i zapobieganie niezgodności;  

wsparcie technologiczne dla pracowników wydziału wytapialni; kompleksowe prowadzenie nowych uruchomień 

 

Nazwa firmy: Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A., ul. 1-go  Maja 57, 26-200 Końskie 

Kontakt: Kosecki Stanisław tel. 413726450 wew. 149                                                           Data aktualności: 15.08.2016 
 

Formierz odlewnik - zalewacz ofpr/16/1018 Liczba miejsc: 3  

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawodowe 2 lata 

Zakres obowiązków: przygotowywanie masy formierskiej, formowanie, zalewanie 

 

Piecowy - spust ofpr/16/1018 Liczba miejsc: 1  

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawodowe 2 lata, mile widziane uprawnienia energetyczne dla 

piecowego 

Zakres obowiązków: obsługa żeliwiaka przy spuście 

 

Nazwa firmy: PHU CANET Odlewnia Żeliwa s.c., T, B Głowaccy, Pomyków 45, 26 – 200 Końskie. 

Kontakt: Głowacki Tadeusz, tel. 509791040, 413723943                                                    Data aktualności: 31.08.2016 
 

Kasjer – sprzedawca ofpr/16/1111 Liczba miejsc: 12, w tym 1 dla osoby ze stopniem niepełnosprawności  

Wymagania: KSIĄŻECZKA ZDROWIA DLA CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH 

Zakres obowiązków: Obsługa kasy fiskalnej i terminala płatniczego, obsługa stanowiska mięso i wędliny , zarządzanie 

towarem, dbanie o czystość, prawidłowa obsługa klienta zgodnie z zasadami firmy 

Miejsce wykonywania pracy: Fałków 

Nazwa firmy: DINO POLSKA S.A, ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn 

Kontakt: Jolanta Tatar – kierownik marketu w Radoszycach, tel. 665927034                        Data aktualności: 31.08.2016 

Market Dino w Fałków jest w trakcie budowy, będzie się otwierał. Osoby ze skierowaniami: Market Dino Radoszyce ul Konecka 

44a, kier. marketu: Jolanta Talar tel. 665927034 lub aplikacja na e-mail: praca@marketdino.pl  lub www.marketdino.pl  
 

Montażysta filtrów i instalacji odpylających ofpr/16/1164 Liczba miejsc: 2 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, umiejętność czytania rysunku technicznego, znajomość montażu filtrów i instalacji 

odpylających, min. 1 rok doświadczenia zawodowego przy montażu filtrów i instalacji odpylających 

Zakres obowiązków: montowanie filtrów cyklonów, baterii cyklonowych, instalacji odpylających, praca w siedzibie firmy oraz w 

delegacji na terenie kraju 

Nazwa firmy: EKO-FILTR Zbigniew Włudyga, zakład: ul. Fabryczna 2, 26-200 Końskie 

Kontakt: Włudyga Dorota, kandydaci proszeni są o kontakt telefoniczny pod nr. 413727638 oraz zgłaszanie się na rozmowy 

do siedziby firmy: Końskie ul. Pułaskiego 7 m. 5  w godzinach 12.00 – 14.00                    Data aktualności: 31.08.2016 
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FORMIERZ ZALEWACZ ofpr/16/1191 Liczba miejsc: 4 

Wymagania: doświadczenie zawodowe 

Zakres obowiązków: formierz zalewacz 

Nazwa firmy: Odlewnia Żeliwa Struzik - Korzeniewscy s.c., ul. Zielona 23, 26-200 Końskie 

Kontakt: Korzeniewski Jacek tel. 604178227                                                                      Data aktualności: 31.08.2016 
 

Specjalista do spraw sprzedaży eksportowej ofpr/16/1304 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie wyższe, umiejętność obsługi pakietu Office, biegła znajomość języka włoskiego, dobra 

znajomość języka angielskiego, mile widziane doświadczenie zawodowe 

Zakres obowiązków: realizacja zamówień, kontakt z klientem telefoniczny i e-mailowy, obsługa komputera 

Nazwa firmy: Ceramika KOŃSKIE Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 5, 26-200 Końskie 

Kontakt: Banasik Marta tel. 660426033, e-mail: m.banasik.kadry@stargres.pl                   Data aktualności: 31.08.2016 
  

Kucharz ofpr/16/1339 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: min. 2 lata doświadczenia zawodowego, dyspozycyjność 

Zakres obowiązków: pomoc przy przygotowaniu posiłków, praca w godzinach 08.00-15.00 oraz 14.00-22.00 

Nazwa firmy: Jan Kolbus JANKOL Restauracja Motel Kamyk, Ruda Maleniecka 118, 26-242 Ruda Maleniecka 

Kontakt: Bodasińska Katarzyna tel. 513696509                                                                  Data aktualności: 31.08.2016 
   

Glazurnik ofpr/16/1361 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawodowe 

Zakres obowiązków: glazurnik                                                                                           Data aktualności: 15.08.2016 

Nazwa firmy: MARBUD Usługi Remontowe Marcin Janiszewski, ul. Izabelów 103, 26-200 Końskie, tel. 501021301 
    

Odlewnik ofpr/16/1392 Liczba miejsc: 2 

Wymagania: możliwość przyuczenia 

Zakres obowiązków: odlewanie aluminium  

Nazwa firmy: Odlewnia FERRUM - Wodecki Sp. J., ul. Fabryczna 8, 26-200 Końskie 

Kontakt: Wodecki Piotr tel. 601712860                                                                               Data aktualności: 15.08.2016 
    

Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy ofpr/16/1395 Liczba miejsc: 1 

oferta na uzupełnienie stanowiska pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy. 

Wymagania: b/w 

Zakres obowiązków: obsługa traka                                                                                   Data aktualności: 31.08.2016 

Nazwa firmy: PALETOBUD Ryszard Szproch, Pilczyca 81, 26-234 Słupia, tel. 604109426  
    

Konfekcjoner ofpr/16/1435 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, umiejętność szycia na maszynie szwalniczej, doświadczenie zawodowe, mile 

widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

Zakres obowiązków: szycie odzieży roboczej 

 

Magazynier ofpr/16/1435 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B, obsługa komputera, znajomość specyfikacji pracy na zajmowanym 

stanowisku, gotowość do pracy fizycznej, umiejętność pracy z zespole, organizacja pracy, odpowiedzialność w wykonywaniu 

zadań, uczciwość, rzetelność, mile widziane doświadczenie zawodowe, mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności 

Zakres obowiązków: zapewnienie kompletnego i terminowego przygotowania komponentów do realizacji zleceń, transport 

wyrobów gotowych 

                                                                                                                                            Data aktualności: 31.08.2016 

Nazwa firmy: Odzież Robocza Spółka Jawna Drela i Wspólnicy, ul. Armii Krajowej 3, 26-200 Końskie 

Kontakt: Pisarska Patrycja tel. 413753660 
    

Spawacz ofpr/16/1458 Liczba miejsc: 1  

Wymagania: wykształcenie zawodowe, uprawnienia spawania met. MIG (131-1), znajomość rysunku technicznego, min. 1 

rok doświadczenia zawodowego, mile widziane uprawniania spawania aluminium - 135 

Zakres obowiązków: spawanie zabudów samochodowych                                             Data aktualności: 31.08.2016 

Nazwa firmy: THE EUROPEAN VAN COMPANY Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 12, 26-200 Końskie 

Kontakt: Wielechowski Grzegorz tel. 413751178, 662179694, e-mail: grzegorz.wielechowski@theeuropeanvancompany.pl  
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Pracownik gospodarczy ofpr/16/1469 Liczba miejsc: 3, w tym dla osób ze stopniem niepełnosprawności - 3 

Wymagania: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

Zakres obowiązków: Praca w Końskich; utrzymanie porządku na wyznaczonym terenie 

Nazwa firmy: GWARANT Agencja Ochrony S. A., ul. Cygana 2, 45-131 Opole 

Kontakt wyłącznie telefoniczny: Gołąb Łukasz tel. 602310354                                     Data aktualności: 20.08.2016 
    

Kasjer sprzedawca ofpr/16/1471 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: KSIĄŻECZKA ZDROWIA DLA CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH 

Zakres obowiązków: Obsługa kasy fiskalnej i terminala płatniczego, obsługa stanowiska mięso i wędliny , zarządzanie 

towarem , dbanie o czystość, prawidłowa obsługa klienta zgodnie z zasadami firmy. 

Miejsce wykonywania pracy: Radoszyce 

Nazwa firmy: DINO POLSKA S.A, ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, 

Kontakt: Szymańska Ewelina tel. 665290390, e-mail: praca@marketdino.pl                    Data aktualności: 31.08.2016 
    

Mechanik maszyn ofpr/16/1489 Liczba miejsc: 2 

Wymagania: wykształcenie zawodowe 

Zakres obowiązków: zapewnienie sprawności maszyn i urządzeń; Praca w Końskich 

 

Pracownik produkcji ofpr/16/1489 Liczba miejsc: 6 

Wymagania: wykształcenie zawodowe 

Zakres obowiązków: prace produkcyjne; Praca w Końskich 

 

Miejsce wykonywania pracy: Końskie                                                                             Data aktualności: 31.08.2016 

Nazwa firmy: Randstad Polska Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 12, 25-510 Kielce 

Kontakt: Adamczyk Adam tel. 412486947, e-mail: kielce@randstad.pl  
    

Formierz ręczny ofpr/16/1493 Liczba miejsc: 3 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, mile widziane doświadczenie zawodowe 

Zakres obowiązków: przygotowanie masy, formowanie, zalewanie form                        Data aktualności: 22.08.2016 

Nazwa firmy: GISERPOL Odlewnia Bogdan Brzeziński i Dagmara Brzezińska-Basiak spółka jawna 

Kontakt: Wąsosz Przymiarki 8A, 26-220 Stąporków, tel. 413742212 
    

Pracownik biurowy ze znajomością języka niemieckiego ofpr/16/1567 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie wyższe, biegła znajomość języka niemieckiego, umiejętność obsługi pakietu Office 

Zakres obowiązków: tworzenie i wysyłanie ofert, kontakt z klientami w języku niemieckim, administracja biurowa 

Nazwa firmy: ANTIK-HOLZ Charaziński Mariusz, ul. Zamkowa 21, 26-260 Fałków 

Kontakt: Charazińska Kamila tel. 690800830, 513064860                                              Data aktualności: 31.08.2016 
    

Oczyszczacz odlewów ofpr/16/1568 Liczba miejsc: 2 

Wymagania: wykształcenie podstawowe 

Zakres obowiązków: czyszczenie wyrobów kanalizacyjnych, ręcznie                             Data aktualności: 31.12.2016 

Nazwa firmy: Warsztat Odlewniczy Jan Ludwikowski, ul. Zielona 10, 26-200 Końskie, tel. 601942239 
    

Kierownik budowy ofpr/16/1580 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie średnie elektryczne, min. 2 lata doświadczenia zawodowego w branży elektrycznej, mile 

widziane wykształcenie wyższe elektryczne, mile widziane uprawnienia budowlane 

Zakres obowiązków: kierownik budowy 

Nazwa firmy: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Usługi Kontrolno - Pomiarowe oraz Nadzór i Projektowanie 

ul. Gimnazjalna 12, 26-200 Końskie, ul. Gimnazjalna 12, 26-200 
Kontakt: Dębowski Marek tel. 604585153, 413725355                                                     Data aktualności: 31.08.2016 
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Kierowca samochodu ciężarowego C+E ofpr/16/1582 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: prawo jazdy kat. C+E, świadectwo kwalifikacji zawodowej na przewóz rzeczy, badania psychotechniczne dla 

kierowców, znajomość przepisów prawa ruchu drogowego, kilkuletni staż pracy jako kierowca samochodu ciężarowego; 

niekaralność; umiejętność przygotowania auta do trasy (sprawdzenie płynów eksploatacyjnych, oświetlenia); umiejętność 

napraw drobnych awarii w trasie; dbanie o ładunek 

Miejsce wykonywania pracy: teren całego kraju 

Zakres obowiązków: załadunek i rozładunek przesyłek, materiałów, towarów; odpowiedzialność za transport, 

zabezpieczenie ładunku; dbanie o stan techniczny pojazdu i jego czystość; prowadzenie dokumentacji związanej z 

transportem                                                                                                                       Data aktualności: 31.08.2016 

Nazwa firmy: Transport Ciężarowy Nowak Andrzej, ul. Fabryczna 1, 26-200 Końskie, tel. 502406966 
    

Pomoc kuchenna ofpr/16/1079 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, komunikatywność, mile widziane prawo jazdy kat. B 

Zakres obowiązków: sprzątanie stanowiska pracy, podanie klientowi zamówienia        Data aktualności: 15.08.2016 

Nazwa firmy: 2 w 1 Cafe Benz Ewa Sowińska, ul. Pocztowa 8, 26-200 Końskie, tel. 696160262 
    

Referent ds. rozliczania budów ofpr/16/1629 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie wyższe budowlane, umiejętność czytania dokumentacji technicznej, umiejętność 

przygotowywania przedmiarów na podstawie dokumentacji projektowej 

Zakres obowiązków: ofertowanie, przygotowywanie przedmiarów na podstawie dokumentacji projektowej  

Nazwa firmy: XILIN POLSKA SP. z o.o., ul. Marsz. Piłsudskiego 13, 26-200 Końskie 

Kontakt: Słopiecka Dominika tel. 413722826, e-mail: xilin@op.pl                                    Data aktualności: 31.08.2016 
    

Szlifierz – oczyszczacz ofpr/16/1634 Liczba miejsc: 5 

Wymagania: min. 1 rok doświadczenia zawodowego 

Zakres obowiązków: szlifierz – oczyszczacz 

 

Formierz odlewnik ofpr/16/1171 Liczba miejsc: 4 

Wymagania: min. 1 rok doświadczenia zawodowego 

 

Zakres obowiązków: formierz odlewnik                                                                            Data aktualności: 31.08.2016 

Nazwa firmy: Odlewnia Żeliwa ŻANETA Tomasz Nowakowski, Piła 84, 26-200 Końskie, tel. 502333157 
    

Pilarz ofpr/16/1635 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: uprawnienia pilarza - operatora pilarki spalinowej, mile widziane doświadczenie zawodowe 

Zakres obowiązków: pozyskiwanie drewna                                                                      Data aktualności: 31.08.2016 

Nazwa firmy: Zakład Usług Leśnych Rafał Bracik, ul. Słoneczna 6, Sielpia Wielka, 26-200 Końskie, tel. 667353750 
    

Spawacz ofpr/16/1642 Liczba miejsc: 2 

Wymagania: kurs spawania metodą MAG - MIG 

Zakres obowiązków: spawanie elementów metalowych 

Nazwa firmy: LEMAR s.c. Kucharscy, ul. Warszawska 49, 26-200 Końskie 

Kontakt: Wilk Agnieszka tel. 413729730                                                                            Data aktualności: 31.08.2016 
    

Pracownik ochrony ofpr/16/1479 Liczba miejsc: 20 

Wymagania: wymagana niekaralności 

Zakres obowiązków: Skanowanie towarów i kontrola załadunku 

Miejsce wykonywania pracy: ul. TARCZYŃSKA 121, 96-320 Mszczonów 

Oferujemy: bezpłatny dojazd do miejsca pracy; Praca w godzinach: 12:00-20:00 i 20:00-4:00                                                                   

Nazwa firmy: AGENCJS SOLID SECURITY Sp. z o.o. ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa   Data aktualności: 31.08.2016 

Kontakt wyłącznie telefoniczny i mailowy: Chydziński Marcin tel. 786-857-912, e-mail: rekrutacja@solidsecurity.pl 
  

Cukiernik ofpr/16/1654 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, wymagane wykształcenie kierunkowe lub min. 2 lata doświadczenia zawodowego 

Zakres obowiązków: produkcja, pieczenie, wyrób ciast 

Nazwa firmy: Cukiernia BEZA s.c., ul. Strażacka 9, 26-200 Końskie                              Data aktualności: 31.08.2016 

Kontakt: Milcarz Zofia tel. 661145826 
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Pośrednik pracy ofpr/16/1669 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie średnie, komunikatywność, umiejętność negocjacji, przewidywanie i analizowanie zmian na 

rynku pracy, mile widziane doświadczenie zawodowe 

Zakres obowiązków: utrzymywanie i nawiązywanie kontaktów z zakładami pracy zatrudnionymi lub chcącymi zatrudnić 

pracowników szczególnie obcokrajowców, pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach pracy, kontrolowanie stopnia 

wykorzystania miejsc pracy 

Nazwa firmy: TRANSFER s.c., ul. PIŁSUDSKIEGO 13, 26-200 Końskie  

Kontakt: Chałubiński Mieczysław tel. 502676003                                                           Data aktualności: 31.08.2016 
    

Pomoc kuchenna ofpr/16/1685 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy na kuchni 

Zakres obowiązków: wyrób pizzy, dań obiadowych; dwie zmiany, praca w godzinach 10.00 - 18.00 oraz 14.00 - 22.00 

Nazwa firmy: AG INVEST Anna Witkowska, ul. Marsz. Piłsudskiego 26, 26-200 Końskie 

Kontakt: Anna Witkowska tel. 731140404                                                                      Data aktualności: 31.08.2016 
    

Operator urządzeń ceramicznych oraz ładowarki ofpr/16/1578 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie średnie, uprawnienia obsługi ładowarki klasy III, mile widziane doświadczenie zawodowe w 

pracy na ładowarce oraz uprawnienia obsługi wózków widłowych, mile widziane uprawnienia obsługi ładowarki klasy II lub I 

Zakres obowiązków: obsługa ładowarki i urządzeń ceramicznych (ewentualnie wózków widłowych)  

Nazwa firmy: STAR-DUST Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 5, 26-200 Końskie 

Kontakt: Banasik Marta tel. 660426033, e-mail: m.banasik.kadry@stargres.pl            Data aktualności: 31.08.2016 
    

Pracownik obsługi klienta / kasjer-sprzedawca ofpr/16/1689 Liczba miejsc: 3 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, książeczka zdrowia sanepid, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność                  

Zakres obowiązków: obsługa klienta, przyjmowanie dostaw i towarów, odprowadzanie utargów 

Nazwa firmy: PHU STACJA PALIW Robert Sielezin  

ul. Kielecka 7, 26-200 Końskie, tel. 695355318                                                               Data aktualności: 31.08.2016 
    

Zastępca kierownika marketu ofpr/16/1471 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie wyższe, KSIĄŻECZKA ZDROWIA DLA CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH 

Zakres obowiązków: Zastępowanie kierownika pod jego nieobecność, prawidłowa obsługa klienta zgodnie  z zasadami 

firmy, delegowanie pracy podległemu personelowi, aktywna praca na sali sprzedaży, zapewnienie funkcjonowania marketu.. 

Miejsce wykonywania pracy: Królewiec, gm. Smyków 

Nazwa firmy: DINO POLSKA S.A, ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn 

Kontakt: Szymańska Ewelina tel. 665290390, e-mail: praca@marketdino.pl  

Market Dino w Królewcu jest w trakcie budowy, będzie się otwierał. Osoby ze skierowaniami: Market Dino Radoszyce ul 

Konecka 44a, kier. marketu: Jolanta Talar tel: 665927034                                            Data aktualności: 14.08.2016 
    

Pracownik gospodarczy ofpr/16/1674 Liczba miejsc: 1 

Oferta pracy w ramach prac interwencyjnych 

Wymagania: wykształcenie zawodowe 

Zakres obowiązków: obsługa klienta- pomoc klientom przy tankowaniu paliwa, dbanie o ład i czystość na terenie stacji 

Nazwa firmy: PHU STACJA PALIW Robert Sielezin  

ul. Kielecka 7, 26-200 Końskie, tel. 697991755                                                              Data aktualności: 07.08.2016 
    

Kucharz ofpr/16/1708 Liczba miejsc: 1 

Wymiar czasu pracy: ½ etatu 

Wymagania: KSIĄŻECZKA ZDROWIA DLA CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH, min. 1 rok doświadczenia 

zawodowego 

Zakres obowiązków: kucharz                                                                                        Data aktualności: 15.08.2016 

Nazwa firmy: Fornal Andrzej - Usługi Handel i Gastronomia, Sielpia Wielka ul. Plażowa 18, 26-200 Końskie 
    

Pracownik fizyczny ofpr/16/1709 Liczba miejsc: 2 

Wymagania: mile widziane doświadczenie zawodowe w branży ślusarskiej 

Zakres obowiązków: proste prace ślusarskie, przygotowanie produkcji 

Nazwa firmy: Zakład Produkcyjno - Handlowy PLASTIMET, ul. Leśna 31, 26-200 Końskie 

Kontakt: Bielakow Andrzej tel. 601084686                                                                   Data aktualności: 15.08.2016 
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Operator maszyn i urządzeń ceramicznych ofpr/16/1721 Liczba miejsc: 3 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawodowe w pracy przy maszynach w ruchu ( operator maszyn i 

urządzeń), mile widziane uprawnienia obsługi wózka widłowego 

Zakres obowiązków: obsługa i eksploatacja maszyn i urządzeń ceramicznych oraz kontrola i klasyfikacja produktu 

Nazwa firmy: Ceramika Nowa Gala II Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie 

Kontakt: Kowalczyk Aneta tel. 413901149, 413901154                                               Data aktualności: 31.08.2016 
    

Monter mebli ofpr/16/1707 Liczba miejsc: 1 

oferta w ramach uzupełnienia refundowanego stanowiska pracy skierowana dla osób zarejestrowanych w PUP 

mieszczących się w przedziale wiekowym 30-50 

Wymagania: wykształcenie zawodowe 

Zakres obowiązków: montaż mebli oraz projektowanie                                            Data aktualności: 30.08.2016 

Nazwa firmy: Salon Meblowy Wioletta Maciejewska, ul. Starowarszawska 6, 26-200 Końskie, 698620837 
    

Menedżer produktu (product manager) ofpr/16/1710 Liczba miejsc: 1 

oferta w ramach uzupełnienia refundowanego stanowiska pracy dla osób zarejestrowanych w PUP, spełniających 

warunek RPO 

Wymagania: wykształcenie wyższe, prawo jazdy kat. B, obsługa komputera 

Zakres obowiązków: kontakty z kontrahentami, składanie ofert, koordynowanie pracami w firmie 

Nazwa firmy: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Usługi Kontrolno - Pomiarowe oraz Nadzór i Projektowanie 

ul. Gimnazjalna 12, 26-200 Końskie, ul. Gimnazjalna 12, 26-200 
Kontakt: Dębowski Marek tel. 604585153, 413725355                                                 Data aktualności: 30.08.2016 

    

Pielęgniarka ofpr/16/1739 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie średnie kierunkowe, uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki, książeczka zdrowia dla 

celów sanitarno-epidemiologicznych, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, otwartość, mile widziane prawo jazdy 

kat. B,  

Zakres obowiązków: podawanie leków, współpraca z lekarzem, wykonywanie opatrunków, współpraca z innym personelem 

Nazwa firmy: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEMOJOWICACH, Niemojowice 68, 26-330 Żarnów 

Kontakt: Konecka Renata tel. 446102294, 446473278                                                  Data aktualności: 19.08.2016 
    

Magazynier wydawca / operator wózka widłowego ofpr/16/1740 Liczba miejsc: 1, w tym dla osoby ze stopniem 

niepełnosprawności - 1 

Wymagania: uprawnienia obsługi wózka widłowego, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

Zakres obowiązków: magazynier wydawca / operator wózka widłowego 

Miejsce wykonywania pracy: Końskie 

Nazwa firmy: ABA - Service Sp. z o.o., ul. Żuków 35B, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI 

Kontakt: Kowalski Jerzy tel. 509334390                                                                         Data aktualności: 18.08.2016 
    

Kierowca autobusu ofpr/16/1745 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: prawo jazdy kat. D, świadectwo kwalifikacji zawodowej na przewóz osób, aktualne badania, umiejętność 

prowadzenia autobusu, mile widziane doświadczenie zawodowe 

Zakres obowiązków: przewóz osób na linii regularnej, sprzedaż biletów 

Miejsce wykonywania pracy: cała Polska                                                                     Data aktualności: 31.08.2016 

Nazwa firmy: Binkowski Edward, ul. Kopernika 42, 26-230 Radoszyce, tel. 605309259 
    

Magazynier ofpr/16/1758 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie średnie, znajomość obiegu dokumentów magazynowych, znajomość programów 

magazynowych, doświadczenie zawodowe na stanowisku magazyniera 

Zakres obowiązków: przygotowanie dokumentów magazynowych, obsługa zamówień 

 

Pracownik biurowy ofpr/16/1758 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: umiejętność obsługi programów graficznych i drukarek do etykiet, znajomość zagadnień z dziedziny grafiki 

Zakres obowiązków: obsługa programów graficznych, drukowanie etykiet, utrzymanie ruchu na produkcji 

 

Nazwa firmy: ANGITU Sp. z o.o., Morzywół 40, 26-225 Gowarczów 

Kontakt: Ostatek Paweł, e-mail: zarzad@angitu.pl, tel. 483121363                                Data aktualności: 31.08.2016 
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Sprzedawca w sklepie internetowym  ofpr/16/1778 Liczba miejsc: 2 

Wymagania: wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B, prawo jazdy kat. C, biegła znajomość języka angielskiego 

Zakres obowiązków: obsługa klienta i wysyłka towarów za granicę, obsługa w języku ukraińskim, transport towaru na 

terenie Polski 

Miejsce wykonywania pracy: Koźniewice 99, 97-360 Kamieńsk                                  Data aktualności: 01.09.2016 

Nazwa firmy: TAPISO Maciej Grabowski, al. Wyzwolenia 61, 26-225 Gowarczów, tel. 505403405 
    

Nauczyciel zawodu - Technik informatyk ofpr/16/1782 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: informatyka, przygotowanie pedagogiczne do pracy 

nauczycielskiej 

Zakres obowiązków: realizacja podstawy programowej oraz przygotowanie uczniów do egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje w zawodzie technik informatyk 

Nazwa firmy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Stanisława Staszica 5, 26-200 Końskie 

Kontakt: Jakubowska Beata tel. 413726941, e-mail: zsp1kon@gmail.com                  Data aktualności: 31.08.2016 
    

Pokojowa ofpr/16/1793 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: b/w 

Zakres obowiązków: sprzątanie i przygotowywanie pokoi dla gości hotelu 

Nazwa firmy: PPHU Stacja Paliw PRASMET S.j., ul. Warszawska 49 A, 26-200 Końskie 

Kontakt: Mazurek Małgorzata tel. 609465488                                                                Data aktualności: 27.08.2016 
    

Kowal/pomocnik kowala ofpr/16/1570 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie podstawowe, min. 1 rok doświadczenia zawodowego 

Zakres obowiązków: kucie młotków, siekier                                                                   Data aktualności: 31.12.2016 

 

Szlifierz ofpr/16/1797 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie podstawowe, umiejętność szlifowania narzędzi rolniczych, młotków, siekier, min. 1 rok 

doświadczenia zawodowego 

Zakres obowiązków: szlifowanie narzędzi rolniczych                                                     Data aktualności: 31.08.2016 

 

Nazwa firmy: PIOMAR KOŃSKIE Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Zachodnia 19, 26-200 Końskie, tel. 413728395 
    

Mechanik samochodów osobowych ofpr/16/1805 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, min. 3 lata doświadczenia zawodowego 

Zakres obowiązków: naprawa i konserwacja samochodów osobowych                       Data aktualności: 30.09.2016 

Nazwa firmy: Wulkanizacja Grzegorz Chmielewski, ul. Marsz. Piłsudskiego 124, 26-200 Końskie, tel. 504038265 
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