
Kierowca autobusu ofpr/17/0942 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: prawo jazdy kat. D, świadectwo kwalifikacji 

Zakres obowiązków: obsługa autobusu, trasy na terenie całego kraju 

Miejsce wykonywania pracy: cała Polska 

Nazwa firmy: Transport Osobowo-Towarowy Magdalena Zaleśna, Kapałów 6a, 26-230 Kapałów 

Kontakt: Magdalena Zaleśna tel. 604962618                                                               Data aktualności: 15.08.2017 
 

Formierz odlewnik ofpr/17/0988 Liczba miejsc: 4 

Wymagania: min. 6 miesięcy doświadczenia zawodowego 

Zakres obowiązków: formowanie ręczne, zalewanie form 

Nazwa firmy: "Odlewnia Żeliwa Orzechowski" Spółka Komandytowa, Wincentów 19, 26-200 Wincentów 

Kontakt: Orzechowska Beata tel. 413720787                                                               Data aktualności: 31.08.2017 
 

Mechanik samochodów osobowych ofpr/17/1018 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat. B, min. 2 lata doświadczenia zawodowego 

Zakres obowiązków: mechanika samochodowa, klimatyzacja samochodowa  

Nazwa firmy: Firma Handlowo - Usługowa "TOMAR" Miedziński Mariusz, ul. Wjazdowa 16 m. 2, 26-200 Końskie 

Kontakt:  Miedziński Mariusz tel. 605098568                                                                Data aktualności: 15.08.2017 
 

Operator maszyn i urządzeń ceramicznych ofpr/17/1040 Liczba miejsc: 15 

Wymagania: mile widziane uprawnienia obsługi wózka widłowego 

Zakres obowiązków: prawidłowa eksploatacja maszyn i urządzeń ceramicznych; kontrola i utrzymywanie parametrów zgodnie 

z dokumentacją techniczną; dbałość o porządek na stanowisku pracy 

Nazwa firmy: Ceramika NOWA GALA S. A., ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie  

Kontakt: Kowalczyk Aneta tel. 413901149, e-mail: praca@nowa-gala.com.pl             Data aktualności: 30.09.2017 
 

Operator urządzeń ceramicznych/kierowca wózka widłowego ofpr/17/1114 Liczba miejsc: 2 

Wymagania: wykształcenie średnie, uprawnienia obsługi wózka widłowego, mile widziane doświadczenie zawodowe 

Zakres obowiązków: obsługa urządzeń oraz maszyn do produkcji ceramiki, obsługa wózka widłowego 

 

Mechanik urządzeń ceramicznych ofpr/17/1114 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie średnie, umiejętność wykonywania napraw i konserwacji maszyn i urządzeń, mile widziane 

doświadczenie zawodowe 

Zakres obowiązków: naprawa, konserwacja i udział we wdrażaniu nowych maszyn i urządzeń 

 

Miejsce wykonywania pracy: ul. Górna 2C, 26-200 Końskie 

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

Kontakt: Nowak Dorota tel. 660426033, e-mail: d.nowak.kadry@stargres.pl              Data aktualności: 31.08.2017 
 

Kucharz / kucharka ofpr/17/1129 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, min. 1 rok doświadczenia zawodowego 

Zakres obowiązków: kucharz / kucharka 

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

Kontakt: Mazurek Małgorzata tel. 609465488                                                              Data aktualności: 15.08.2017 
 

Nauczyciel przedszkola ofpr/17/1230 Liczba miejsc: 2 

Wymagania: wykształcenie wyższe o kierunku pedagogika przedszkolna 

Zakres obowiązków: opieka nad dziećmi                                                                     Data aktualności: 15.08.2017 

Nazwa firmy: Akademia Przedszkolaka Agnieszka Klimek, ul. 1 Maja 13, 26-200 Końskie 

Kontakt: Agnieszka Klimek tel. 601668592, e-mail: konskie@akademia-przedszkolaka.com  
 

Kucharz ofpr/17/1275 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie zawodowe gastronomiczne, min. 2 lata doświadczenia zawodowego, wymagane umiejętności: 

staranne przygotowanie posiłków, kierowanie i organizacja pracy personelu kuchni, umiejętność opracowywania jadłospisu 

Zakres obowiązków: samodzielne przygotowanie posiłków 

Nazwa firmy: BURSA SZKOLNA W KOŃSKICH, ul. Marsz. Piłsudskiego 112, 26-200 Końskie 

Kontakt: Ostrowska Ewa tel. 413722434                                                                      Data aktualności: 15.08.2017 
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Formierz-zalewacz ofpr/17/1309 Liczba miejsc: 10 

Wymagania: umiejętność wykonywania form piaskowych, doświadczenie w pracy na odlewni 

Zakres obowiązków: przestrzeganie dyscypliny pracy - BHP, wykonywanie prac formierz- zalewacz 

Nazwa firmy: Zakład Odlewniczy LMB Lefek-Miler-Banasik sp. z o.o., ul. Zielona 26, 26-200 Końskie 

Kontakt: Bartosik Krzysztof tel. 516164316                                                                  Data aktualności: 31.08.2017 
 

Wytapiacz ofpr/17/1376 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie średnie, doświadczenie zawodowe 

Zakres obowiązków: obsługa pieca żeliwiaka                                                             Data aktualności: 31.08.2017 

 

Operator linii odlewniczej ofpr/17/1405 Liczba miejsc: 2 

Wymagania: wykształcenie średnie o kierunku technicznym 

Zakres obowiązków: operator linii odlewniczej                                                            Data aktualności: 31.08.2017 

 

Zalewacz form ofpr/17/1405 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: b/w 

Zakres obowiązków: zalewanie form odlewniczych                                                     Data aktualności: 31.08.2017 

 

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

Kontakt: Kosecki Stanisław tel. 413726450 
 

Handlowiec / Monter rusztowań ofpr/17/1383 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B, obsługa komputera, doświadczenie zawodowe w branży budowlanej, 

uprawnienia montażu rusztowań 

Zakres obowiązków: pozyskiwanie klientów, nadzór nad montażem 

Nazwa firmy: ALTRAD-Końskie Spółka z o.o., ul. Warszawska 52, 26-200 Końskie 

Kontakt: Kądziela Przemysław tel. 608362364                                                             Data aktualności: 31.08.2017 
 

Magazynier ofpr/17/1384 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, uprawnienia obsługi wózka widłowego, doświadczenie zawodowe 

Zakres obowiązków: magazynier                                                                                 Data aktualności: 30.09.2017 

 

Elektromechanik ofpr/17/1384 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, uprawnienia SEP do 1 kV, doświadczenie zawodowe 

Zakres obowiązków: elektromechanik                                                                         Data aktualności: 30.09.2017 

 

Nazwa firmy: BRUYNZEEL PLASTICS POLSKA Sp. z o. o., ul. Warszawska 52, 26-200 Końskie 

Kontakt: Rydz Justyna tel. 413722590 
 

Formierz zalewacz ofpr/17/1385 Liczba miejsc: 10 

Wymagania: 1 rok doświadczenia zawodowego 

Zakres obowiązków: ręczne formowanie odlewów, zalewanie form 

 

Szlifierz odlewów ofpr/17/1385 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: doświadczenie zawodowe w branży odlewniczej 

Zakres obowiązków: szlifowanie odlewów 

 

Operator pieca odlewniczego ofpr/17/1385 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: 1 rok doświadczenia zawodowego 

Zakres obowiązków: obsługa pieca odlewniczego 

 

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

Kontakt: Makowski Marcin tel. 513935650                                                                   Data aktualności: 31.08.2017 
 

 

 

 

 

 



Ślusarz ofpr/17/1414 Liczba miejsc: 3 

Wymiar czasu pracy: 7/8 etatu 

Wymagania: b/w, mile widziane wykształcenie zawodowe  

Zakres obowiązków: szlifowanie oraz wiercenie, montaż wyrobów  

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

Kontakt: Jan Ludwikowski tel. 413727273                                                                    Data aktualności: 05.09.2017 
 

Glazurnik ofpr/17/1433 Liczba miejsc: 6 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, umiejętność wykonywania glazury, terakoty, paneli, zabudowy GK, malowania, 

montażu drzwi, przeróbek hydraulicznych, min. 2 lata doświadczenia zawodowego 

Zakres obowiązków: realizacja projektów łazienek, ogólne prace wykończeniowe 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa 

Pracodawca zapewnia zakwaterowanie                                                                     Data aktualności: 31.08.2017  

Nazwa firmy: Finezja Projekt Sp. z o.o., al. Solidarności 93 m. 40, 00-144 Warszawa 

Kontakt wyłącznie telefoniczny lub mailowy: Radek Katarzyna tel. 505949385, e-mail: katarzyna.radek.fp@gmail.com     
 

Nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych - magister – inżynier ofpr/17/1460 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie wyższe informatyczne, przygotowanie pedagogiczne 

Zakres obowiązków: nauczanie w szkole 

Miejsce wykonywania pracy: Końskie                                                                        Data aktualności: 11.08.2017 

Kontakt: Oferta pracy niezawierająca danych umożliwiających identyfikację pracodawcy przeznaczona dla osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w PUP. Kontakt za pośrednictwem Doradcy klienta 
 

Sprzedawca ofpr/17/1477 Liczba miejsc: 8 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych 

Zakres obowiązków: sprzedaż art. spożywczo - przemysłowych 

 

Kierownik sklepu ofpr/17/1477 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych, min. 3 lata 

doświadczenia zawodowego 

Zakres obowiązków: zarządzanie personelem 

 

Kucharka ofpr/17/1477 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych, konieczne minimum 2 

letnie doświadczenie zawodowe w gastronomii 

Zakres obowiązków: przygotowywanie i odpiekanie mięs 

 

Miejsce wykonywania pracy: Końskie ul. Wojska Polskiego  

 

Nazwa firmy: Delikatesy "DUET"  Krzysztof Szustak, ul. Mieszka I 1, 26-200 Końskie 

Kontakt: Szustak Krzysztof tel. 512157161                                                                  Data aktualności: 31.08.2017 
 

Stolarz meblowy ofpr/17/1481 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, mile widziane prawo jazdy kat. B, min. 1 rok doświadczenia zawodowego 

Zakres obowiązków: wykonywanie mebli kuchennych z płyty meblowej, montaż mebli 

Nazwa firmy: MATEO MEBLE Adam Rutkowski, 26 -200 Brody, Brody 18 

Kontakt: Adam Rutkowski tel. 603062718                                                                    Data aktualności: 31.08.2017  
 

Pracownik produkcji ofpr/17/1483 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie podstawowe, odpowiedzialność, pracowitość, komunikatywność 

Zakres obowiązków: praca przy produkcji elementów betonowych, układanie na paletach elementów z włókna betonowego 

Nazwa firmy: FASERBETON sp. z o. o, Fałków ul. Zamkowa 21 

Kontakt: Giovanni Masini tel. 044 787 36 79                                                                Data aktualności: 31.08.2017  
 

Ślusarz – pracownik produkcji narzędzi ogrodniczych ofpr/17/1485 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, min. 6 miesięcy doświadczenia zawodowego 

Zakres obowiązków: praca na prasach, gilotynach, cięcie metali, blach, szlifowanie, produkcja narzędzi ogrodniczych 

Nazwa firmy: FPHU ZYGMIR 26 -200 Wincentów, Wincentów 20 A 

Kontakt: Sławomir Ludwikowski, tel. 609086166                                                          Data aktualności: 17.08.2017  
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Koordynator działu mięsnego ofpr/17/1486 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: preferowane 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku mięsnym, umiejętności negocjacyjne, łatwość 

nawiązywania kontaktów, kreatywność w działaniu, książeczka zdrowia SANEPID 

Zakres obowiązków: organizacja działu mięso – wędliny pod kątem efektywności sprzedaży, monitorowanie rynku, 

przygotowywanie analizy rozliczeń, szkolenie pracowników stoiska mięso – wędliny 

Nazwa firmy: Delikatesy CENTRUM Fałków ul. Spacerowa 2 

Kontakt: Domagała – Dukat Ewa tel. 669 356 231, e-mail: dc.falkow@op.pl               Data aktualności: 31.08.2017  
 

Diagnosta samochodowy ofpr/17/1494 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, uprawnienia diagnosty samochodowego 

Zakres obowiązków: diagnostyka samochodowa, przeglądy samochodów osobowych 

Miejsce wykonywania pracy: Dyszów ul. Bolesława Prusa 1D 

Nazwa firmy: PPHU KOMPLEX Agnieszka Owczarek, Końskie ul. Towarowa 6 

Kontakt: Zbigniew Owczarek, tel. 662150475                                                              Data aktualności: 31.08.2017 
 

Ładowacz-pakowacz ofpr/17/1412 Liczba miejsc: 3 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, mile widziane uprawnienia obsługi wózka widłowego 

Zakres obowiązków: ładowacz-pakowacz 

 

Operator produkcji mokrej ofpr/17/1412 Liczba miejsc: 3 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, mile widziane uprawnienia obsługi wózka widłowego 

Zakres obowiązków: operator produkcji mokrej 

 

Nazwa firmy: Zakład Surowców Chemicznych i  Mineralnych PIOTROWICE II Sp. z o.o., Fidor, 26-200 Fidor 

Kontakt: Kuliński Jakub tel. 413721116                                                                        Data aktualności: 31.08.2017 

 

Mistrz do spraw remontów i utrzymania ruchu ofpr/17/1507 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie średnie techniczne, umiejętność czytania rysunku technicznego, umiejętność organizowania pracy 

podległych pracowników, znajomość przepisów i zasad prowadzenia remontów 

Zakres obowiązków: nadzorowanie całości prac remontowo – mechanicznych, opracowywanie harmonogramów przeglądów  

i remontów maszyn i urządzeń 

Nazwa firmy: Zakład Surowców Chemicznych i  Mineralnych PIOTROWICE II Sp. z o.o., Fidor, 26-200 Fidor  

Kontakt: Sylwester Niewęgłowski tel. 668024849                                                        Data aktualności: 31.08.2017 
 

Monter ociepleń budynków ofpr/17/1524 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, min. 2 lata doświadczenia zawodowego, mile widziane prawo jazdy kat. B 

Zakres obowiązków: montaż ociepleń budynków 

Miejsce wykonywania pracy: praca w delegacji od poniedziałku do piątku , pracodawca zapewnia dojazd do pracy oraz 

zakwaterowanie 

Nazwa firmy: Dar-Bud Dariusz Sobczyński, ul. Aleja Wyzwolenia 4A, 26-225 Gowarczów 

Kontakt: Dariusz Sobczyński tel. 607512676                                                                Data aktualności: 31.08.2017 
 

Konserwator aparatury medycznej ofpr/17/1525 Liczba miejsc: 2 

Wymagania: wykształcenie średnie, znajomość sprzętu elektronicznego 

Zakres obowiązków: naprawa i nadzorowanie sprzętu medycznego 

Nazwa firmy: Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich, ul. Gimnazjalna 41b, 26-200 Końskie 

Kontakt: Jędrasik Maria tel. 413902190                                                                       Data aktualności: 31.08.2017 
 

Pracownik załadunku oraz rozładunku ofpr/17/1526 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: b/w                                                                                                           Data aktualności: 31.08.2017 

Zakres obowiązków: załadowywanie i rozładowywanie butli z gazem, prace porządkowe 

Nazwa firmy: PPHU Jacek Pękacz, ul. Piaskowa 8, 26-230 Radoszyce 

Kontakt: Jacek Pękacz tel. 603400278 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:dc.falkow@op.pl


Pracownik produkcji ofpr/17/1537 Liczba miejsc: 4 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, zdolności manualne, motywacja do pracy, dyspozycyjność do pracy na 2 zmiany 

Zakres obowiązków: praca na produkcji, czynności produkcyjne, manualne, realizowanie poleceń przełożonych 

Miejsce wykonywania pracy: Końskie                                                                         Data aktualności: 24.08.2017 

 

Operator urządzeń przemysłu ceramicznego ofpr/17/1539 Liczba miejsc: 10 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, umiejętności techniczne, motywacja do pracy, dyspozycyjność do pracy na 3 zmiany 

Zakres obowiązków: praca na produkcji, czynności produkcyjne, realizowanie poleceń przełożonych 

Miejsce wykonywania pracy: Końskie                                                                         Data aktualności: 24.08.2017 

 

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

Kontakt: Kinga Blank tel. 412486947, e-mail: kielce@randstad.pl  
 

Sprzedawca ofpr/17/1557 Liczba miejsc: 2 

Wymagania: wykształcenie średnie, obsługa komputera, znajomość programów: Microsoft, Office, Facebook, mail oraz 

programu do fakturowania; mile widziana znajomość branży e-papierosów, obsługi kasy fiskalnej oraz obsługi kolektury 

LOTTO; mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku sprzedawcy 

Zakres obowiązków: aktywna sprzedaż towarów, doradztwo i obsługa klienta, obsługa kasy fiskalnej, obsługa kolektury 

LOTTO 

Nazwa firmy: VAPSHOP s.c. Anna Ostatek, Jerzy Ostatek 
Kontakt: Ostatek Paweł tel. 731920901, e-mail: po.ostatek@gmail.com                     Data aktualności: 31.08.2017 

 

Przedstawiciel handlowy ofpr/17/1564 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie średnie, PRAWO JAZDY KAT. B, umiejętność obsługi pakietu Office (Word, Excel), konieczne 

minimum  2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku przedstawiciela handlowego w branży: automatyka, hydraulika, 

pneumatyka; samodzielność w organizowaniu pracy, realizacja wyznaczonych celów, mile widziana znajomość języka 

angielskiego 

Zakres obowiązków: praca w charakterze przedstawiciela handlowego na miasto Końskie; zarządzanie oddziałem firmy 

(biura handlowego); po okresie próbnym utworzenie biura handlowego w mieście Końskie; możliwość pracy w swoim miejscu 

zamieszkania; pozyskiwanie nowych klientów; spotkania z klientami; raportowanie sprzedaży; dbanie o dobre kontakty z 

klientami; praca programie pakiecie Office (Word, Excel); tworzenie ofert i zamówień dla kontrahentów; dbanie o dobry 

wizerunek firmy;  

Informacje dodatkowe: możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji; wynagrodzenie podstawowe + premia za wyniki; 

atrakcyjne wynagrodzenie, szkolenia, niezbędne narzędzia pracy 

Miejsce wykonywania pracy: Końskie                                                                         Data aktualności: 31.08.2017 

Nazwa firmy: PRO AUTOMATIC Sp. z o.o., ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 227, 40-600 Katowice 
Kontakt: Kostrzycki Krzysztof tel. 796221660, e-mail: praca@proautomatic.pl  

 

Operator minikoparki ofpr/17/1574 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: uprawnienia operatora koparki jednonaczyniowej kl. III, prawo jazdy kat. B, mil 2 lata doświadczenia 

zawodowego, mile widziane prawo jazdy kat. B+E 

Zakres obowiązków: obsługa minikoparki 

 

Elektromonter ofpr/17/1574 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: uprawnienia SEP do 1 kV, min. 2 lata doświadczenia zawodowego 

Zakres obowiązków: montaż instalacji elektrycznych 

 

Praca na terenie całej Polski; pracodawca zapewnia dojazd do miejsc pracy oraz zakwaterowanie 

 

Nazwa firmy: ZUH PRO-MAR Marcin Ptak, ul. Marsz. Piłsudskiego 115, 26-200 Końskie 
Kontakt: Marcin Ptak tel. 602796668                                                                            Data aktualności: 31.08.2017 

 

Kasjer sprzedawca ofpr/17/1575 Liczba miejsc: 2, w tym dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności - 1 

Wymagania: książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych 

Zakres obowiązków: dbanie o ekspozycje towarów, obsługa klienta, wsparcie oraz nawiązywanie pozytywnej relacji z 

klientami, dbanie o porządek na sali sprzedaży 

Miejsce wykonywania pracy: ul. Konecka 44a, 26-230 Radoszyce 

Nazwa firmy: DINO POLSKA S.A., ul. Konecka 44a, 26-230 Radoszyce 
Kontakt: Meinert Joanna tel. 695237155                                                                      Data aktualności: 28.08.2017 
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